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“O grupo de investidores angolanos 
detentores do Jornal Sol e que têm um 
acordo para a compra dos jornais perten-
centes a Joaquim Oliveira entre os quais 
se inclui o Diário de Notícias, Jornal de 
Notícias, Açoriano Oriental e a rádio TSF, 
acabam de fi rmar o negócio de aquisição 
de 80% do capital que o Grupo Machado 
detinha na Cofaco.”

In, Correio dos Açores
Edição dia 9 Nov. 2012

ESTA SEMANA: ECONOMICAMENTE FALANDO...

Ponto.. por.. Ponto..
1 – Uma agradável surpresa - A Associação Agrícola de S. Miguel 

e a Herdade do Esporão, representada nesta ilha pela empresa Carlos 
Costa Cabral, organizaram um almoço de degustação de produtos re-
gionais e prova de vinhos no Restaurante da Associação Agrícola de S. 
Miguel, que constituiu uma agradável surpresa. Começo por referir a 
forma muito cordial e simpática com que o anfi trião desta iniciativa, o 
Presidente da Associação Agrícola de S. Miguel, Jorge Rita, recebeu 
os vários convidados, que foram surpreendidos com uma ementa re-
gional, superiormente confeccionada pelo Chefe do restaurante da As-
sociação. Como aperitivo foi servido um vinho Rose Defesa 2011, para 
acompanhar a entrada composta por enchidos e queijo regional envolto 
em massa folhada, foi sugerido o vinho Esporão Reserva Branco 2011, 
e o Reserva Esporão tinto 2011, que também acompanharam o prato 
de peixe composto por chicarrinhos recheados com arroz de lapas, que 
estava superiormente confeccionado e muito bem apresentado. O vinho 
tinto monocasta Petit Verdot de 2009, um vinho excelente, acompanhou 
o prato de carne, um bife de lombo fantástico, que é aliás uma das refe-
rências do restaurante da Associação. Como sobremesa foi servido um 
combinado de queijos regionais com compotas da nossa terra, muito 
bem conseguido. A grande surpresa foi também o digestivo, a Aguar-
dente Magistra da Herdade do Esporão, magistral sem dúvida, que 
acompanhou o café illy que a empresa Carlos Costa Cabral também re-
presenta. Durante o almoço a enóloga da Herdade do Esporão, Sandra 
Alves, foi fazendo uma breve apresentação dos vinhos, num evento que 
contou com a logística dos colaboradores da Herdade do Esporão e de 
Carlos Costa Cabral, que estiveram na Feira de Vinhos que se realizou 
na última semana de Outubro nas Portas do Mar. Por se realizar num 
sábado o almoço prolongou-se, pois o ambiente descontraído propor-
cionou falar-se de várias áreas, das questões económicas, com a agri-
cultura em pano de fundo, à política. Uma iniciativa muito interessante 
e de grande qualidade;   

2- A proposta do OE/2013 apresenta um défi ce das administrações 
públicas de 4,5% do PIB como objectivo para 2013, acima do previsto na 
estratégia orçamental apresentada em Abril de 2012. Não obstante a 
revisão em alta daquele limite, o exercício orçamental para 2013 con-
templa medidas adicionais de consolidação orçamental que resultam 
de um ponto de partida mais negativo, de um cenário macroeconómico 
mais desfavorável que o previsto inicialmente e da necessidade de 
atender à decisão do Tribunal Constitucional que considerou inaplicá-
veis após 2012 os artigos 21.º e 25.º da Lei do OE/2012. 

3 - Em termos homólogos, o Índice de Volume de Negócios na In-

dústria apresentou uma variação nominal de -8,1% em Setembro (-
1,3% no mês anterior). Este resultado foi sobretudo determinado pelo 
comportamento do índice do mercado externo, que passou de uma va-
riação positiva de 5,3% em Agosto para -6,3% em Setembro, enquanto 
o índice do mercado nacional apresentou uma diminuição de 9,3% (re-
dução de 5,0% em agosto).

No 3º trimestre de 2012, as vendas na indústria diminuíram 4,7% 
(variação de -3,4% no trimestre anterior).

O emprego, as remunerações e as horas trabalhadas, ajustadas de 
efeitos de calendário, registaram variações homólogas de -4,5%, -4,9% 
e de -6,2% em Setembro, respectivamente.

A variação homóloga do índice de custos de construção de habitação 
nova, no Continente, fi xou-se em 2,2% em Setembro, taxa inferior em 
0,5 pontos percentuais (p.p.) à registada no mês anterior. O índice de 
preços de manutenção e reparação regular da habitação, no Continen-
te, apresentou uma variação homóloga de 2,7% (2,1% em Agosto).

Em termos homólogos, o Índice de Novas Encomendas recebidas 
pela indústria portuguesa apresentou uma variação de -10,3% em Se-
tembro (-9,4% no mês anterior). O índice relativo ao mercado nacional 
registou uma diminuição de 20,5% (redução de 21,0% em Agosto), en-
quanto a variação do índice relativo ao mercado externo se situou em 
-2,4% (-0,4% no mês precedente). 

A situação altamente desgastante que 
se tem verifi cado na Câmara do Comér-
cio e Indústria de P. Delgada, tem vindo 
a deixar os empresários à beira de um 
ataque de nervos e por arrastamento a 
levantar outras questões em relação às 
posições de diversos organismos naque-
le processo. De acordo com vários em-
presários contactados pelo CE “a Câmara 
do Comércio já deveria estar a falar com 
o Governo e a apresentar aos seus asso-
ciados as medidas que integram o pro-
grama ou acrescentar recomendações 
que consideram que são imprescindíveis 
aos empresários. Ainda de acordo com 
os nossos interlocutores, “a crise na Câ-
mara do Comércio e Indústria de P. Del-
gada está a dar espaço e protagonismo à 
Câmara do Comércio de  Angra”.

Com toda esta instabilidade, na 
Assembleia Geral realizada ontem e 
que foi convocada por 64 associados da 
Câmara do Comércio, entre as quais a  
APIA, organismo criado pelo Governo Re-

gional para promover o investimento nos 
Açores,  esperava-se que esta associada 
tivesse tido um papel mais interventivo 
naquela assembleia, em termos de me-
diação, tendo em consideração que aque-
la associada é participada na maioria do 
seu capital social pelo Governo Regional 
dos Açores e tem o importante papel de 
analisar projectos PIR (Projectos de Inte-
resse Regional).

 Ainda de acordo com as nossas fontes 
“ a Câmara do Comércio  sempre criticou 
o Governo quando teve que criticar, mes-
mo sabendo-se que o Governo Regional é 
acionista maioritário do  associado APIA. 
Há também quem considere que não faz 
sentido existir uma associação de carác-
ter comercial e industrial como é a Câ-
mara do Comércio, que tem actualmente 
como associada uma agência promotora 
de investimento cujo capital social per-
tence ao Governo na sua maioria, num 
cruzamento de interesses que podem ser 
perigosos”.

APIA pouco interventiva

no processo da Câmara

do Comércio

Razia nas Direcções Regionais – Mudanças 

Previstas em toda a linha

Em termos políticos as atenções es-
tão concentradas na nomeação dos no-
vos Directores Regionais, num processo 
que deverá ser em tudo idêntico à da 
nomeação dos Secretários Regionais, ou 
seja, nada transparece, e se algum nome 
vier para a praça pública já não toma 
posse. De acordo com fontes bem colo-
cadas contactadas pelo CE, todos ou qua-
se todos os Directores Regionais vão ser 

substituídos numa renovação que pode 
chegar aos 90%. As orientações do Pre-
sidente do Governo junto dos novos Se-
cretários foi para se arranjar gente nova, 
pessoas diferentes, para se romper com 
algumas práticas do passado”. Os nomes 
dos novos Directores Regionais deverão 
ser conhecidos na próxima semana, sen-
do que alguns já foram contactados e irão 
aceitar os novos desafi os.
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BARÓMETRO
Opinião

O Vice – Presidente do Governo reforça a sua posição 
e a sua importância na estrutura governativa, ao ab-
sorver todos os fundos e a defi nir a função fi nanceira 
deste Governo, com excepção do sector agrícola. Pas-
sa a coordenar a área do emprego e dos incentivos ao 
investimento, numa estratégia de concentração que se 
deve aplicar em épocas de crise e de recursos escas-
sos. A situação fi nanceira da Região fi ca nas mãos de 
Sérgio Ávila, e o seu nome fi cará indelevelmente asso-

ciado ao seu sucesso ou insucesso;

Ganhou em duas dimensões: ao nível político se conti-
nuasse no PSD difi cilmente seria Secretário Regional 
aos 42 anos, tantos eram os “tampões” geracionais à 
sua frente sedentos pelo poder. Em termos executivos 
tem por ventura os sectores mais importantes para a 
economia da Região, como são os casos do Turismo 
e dos Transportes. Vítor Fraga não terá meio-termo: 
ou tem sucesso e coragem para implementar medi-

das arrojadas que promovam a Região para o exterior ou então terá um tremendo 
insucesso, continuando a aplicar medidas avulsas ou de fachada, que determinarão 
o seu percurso profi ssional. Tem portanto a fasquia bastante alta;  

O novo Secretario regional dos Recursos Naturais tem 
a seu favor o facto de contar com o apoio do sector da 
lavoura. Vai ter que decidir sobre dossiers muito com-
plexos, como o fi m do regime das quotas, o novo qua-
dro comunitário de apoio e o novo POSEI. Conhece bem 
a estrutura de funcionamento do sector, ajudado com 
o facto de ao nível das pescas e do ambiente, ter que 
seguir à risca as orientações políticas de Bruxelas. A 
nova orgânica foi bem pensada; 

O médico Luís Cabral é o mais jovem membro do Go-
verno Regional que tomou posse esta semana na Hor-
ta. Tem por ventura a mais difícil tarefa - gerir um sec-
tor altamente endividado, estruturalmente em colapso 
por falta de meios materiais e sem crédito – de todos 
os elementos que integram o novo executivo. Tem a 
seu favor o facto de não ter contribuído para a situação 
actual, mas para ter sucesso, vai ter que atalhar, e ata-

lhar a direito. Um sector que requer bom senso político e intelectual;

Antigo aluno da Universidade dos Açores, Marco Paulo 
Abrunhosa Cardoso está a viver na Finlândia. A sua li-
gação aos Açores facilitou a deslocação de uma Missão 
Empresarial constituída por empresários fi nlandeses, 
que vieram inteirar-se das nossas potencialidades e 
explorar a sua localização estratégica como porta de 
entrada de produtos açorianos para o mercado rus-
so, um mercado com enorme potencial e a assistir ao 
crescimento de uma classe média que começa a evi-

denciar um bom poder de compra. Importa agora dar continuidade a estes contac-
tos, e materializa-los;

Sérgio Ávila
Finlândia

Que país é a Finlândia? 
De forma sucinta é um país 
com as seguintes caracte-
rísticas: tem cinco milhões 
e trezentos mil habitantes; 
é o décimo quinto país do 
mundo em rendimento per 
capita com cinquenta e um 
mil dólares por ano, Portu-
gal é o quadragésimo séti-
mo, com menos de metade; 
e, resumindo, é um país no topo mundial 
nos indicadores económicos e sociais.

É com alegria que vejo uma missão 
empresarial fi nlandeses a visitar os 
Açores, tenho vindo defender que preci-
samos de abrir a região ao exterior e a 
procurar novos mercados e novos inves-
tidores. Algumas das missões que por 
cá aparecem parecem vir fazer “ turis-
mo” disfarçado de negócios. Neste caso 
nada mais errado! Vieram com uma 
agenda bem defi nida e com objectivos e 
áreas de negocio bem identifi cadas, ou 
seja planearam antes de vir.

A importância geográfi ca da Finlân-
dia permite que funcione como um hub 
de transacções comercias com vários 
países dos quais se destaca, claramen-
te, a Rússia que é uma potência econó-

mica em ascensão onde é 
difícil entrar. A aproximação 
da região a estes mercados 
pode, se bem planeada da 
nossa parte, dar uma ajuda 
importante no aumento da 
nossa produção e na criação 
de emprego pode, também, 
permitir atrair capital com 
novos investimentos.

De realçar que na ori-
gem, segundo o que sei, desta aproxi-
mação a mercados tão longínquos está 
um açoriano que para lá emigrou há já 
alguns anos e que tem feito um notável 
trabalho na aproximação dos nossos 
dois países, aproximação que já está 
a dar resultados, que agora se espera 
sejam alargados aos Açores. Aqui está 
um exemplo de um emigrante que é um 
embaixador da nossa terra, se todos o 
fossem não estaríamos nesta situação 
de grande sufoco. Urge criar condições 
que permitam que mais bons exemplos 
destes se repitam, somos nós enquanto 
região autónoma temos que criar condi-
ções para que isso seja uma realidade.

A bem da região esperemos que esta 
seja a primeira de muitas iniciativas do 
género.

Por: Luís Pereira de Almeida
Economista - Email: luís.jose.almeida@sapo.pt

Vítor Fraga

A notícia dada ontem em primeira mão por este Jor-
nal, sobre a venda da maioria do capital da Cofaco a 
um Grupo Angolano, que já detém interesses ao nível 
da comunicação social em Portugal, está a provocar 
um grande alvoroço no tecido empresarial regional, 
mas era de certa forma esperada. O Grupo Machado 
esta num impasse em relação ao projecto do Hotel 
Casino, que deverá também abandonar, o projecto 

para a construção da nova fábrica de conservas no Pico nunca mais se ouviu 
falar. Duarte Parente, o gestor do Grupo Machado entrou cheio de força, mas 
sai bastante fragilizado.

Duarte Parente

Luís Nuno Viveiros

Sayonara lança site com 

loja online

www.sayonara.pt

A SAYONARA, ciente da cada vez maior 
importância do mundo digital nos tempo 
de hoje e, pretendendo adoptar uma es-
tratégia de posicionamento consistente 
num mercado cada vez mais agressivo e 
globalizante, acaba de lançar o seu novo 
site na internet com loja online.

Pretendendo facilitar a comunica-
ção junto dos seus clientes sobre os 
seus produtos e serviços, a SAYONARA 
disponibiliza agora de um serviço de en-
trega ao domicílio dos seus artigos, sem 
qualquer custo acrescido, para todos os 
açorianos que, na comodidade da sua casa 
ou trabalho, pretendam adquirir qualquer 
artigo disponível na sua loja online.

Marcas de pronto-a-vestir e acessó-
rios como a Lacoste, Gant, Tommy Hilfi -
ger, Boss, Timberland, Pepe Jeans, De-
sigual, Armani e  de calçado como a Fly 
London, Cubanas, Dkode e Timberland, 
entre outras,  estarão disponíveis e à dis-

tância de um simples “CLICK”.
Como formas de pagamento, a loja 

online da SAYONARA, disponibilizará 
aos seus utilizadores o pagamento por 
Multibanco, PayPal e Visa.

Para divulgar e comemorar este novo 
lançamento, a SAYONARA vai promover 
um “passatempo” na sua página do face-
book e oferecer vales de compras. Para 
participar, basta visitar a página da SAYO-
NARA no facebook: http://www.facebook.
com/SayonaraPontaDelgada, aceitar os 
regulamentos e automaticamente é adi-
cionado ao passatempo. O “passatempo” 
funcionará através de votos, ou seja, a pri-
meira pessoa mais votada, ganhará um 
cheque-prenda no valor de 100,00 EUR 
em compras na loja física da SAYONARA, 
a 2ª mais votada, ganhará um cheque no 
valor de 50,00 EUR e o 3º participante 
mais votado, receberá um cheque-pren-
da no valor de 20,00 EUR.

Marco Cardoso

Luís Cabral
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Governo deve seleccionar 

interessados na ANA

na próxima semana
Marques Guedes, Secretário de 

Estado da Presidência do Conselho 
de Ministros, reiterou que o Governo 
mantém a intenção de concluir o pro-
cesso até ao fi nal do ano.

“Se tudo correr normalmente o 
Governo pensa já na próxima sema-
na estar a aprovar uma resolução em 
Conselho de Ministros que selecciona 
quais a propostas que passam à se-
gunda fase”, afi rmou Marques Guedes 
na conferência de imprensa do Conse-
lho de Ministros.

O Conselho de Ministros apro-
vou ontem o caderno de encargos da 
privatização da gestora de aeroportos 
e Marques Guedes revelou que deverá 
iniciar-se a “segunda fase já na próxi-
ma semana” e que se “mantém a in-
tenção do Governo de até ao fi nal do 

ano. Se não, no início de 2013”.
“Continua a ser possível levar a 

conclusão das propostas e o candidato 
vencedor da operação até ao fi nal do 
ano”, assegurou o Secretário de Esta-
do da Presidência do Conselho de Mi-
nistros.

O governante disse ainda que cabe-
rá depois aos ministros das Finanças e 
da Economia fi xarem um prazo máxi-
mo para a apresentação de propostas 
vinculativas, que serão posteriormente 
avaliadas, cabendo ao Conselho de Mi-
nistros escolher o candidato vencedor.

Os oito candidatos à privatização da 
ANA deverão, assim, fi car a saber, já 
na próxima semana, quais as propos-
tas escolhidas para passar à segunda 
fase, de convite à entrega de ofertas 
vinculativo.

Álvaro Santos Pereira: Só com

estratégia de crescimento

é que será possível pagar a dívida

O ministro da Economia colocou a 
tónica no crescimento do País, à ima-
gem do que tem feito o PS. De acordo 
com Álvaro Santos Pereira, só com 
uma estratégia de crescimento é que 
será possível diminuir a dívida de for-
ma sustentável.

As propostas do ministro para a 
reindustrialização do País e para o fo-
mento do sector mineiro – bem como 
para a redução do IRC, para que Por-
tugal tenha um sistema fi scal mais 
atractivo a novos investimentos do ex-
terior – estão a colocar a tónica da re-
cuperação no crescimento e não tanto 
na consolidação. O essencial é crescer 
para pagar a dívida. “Só apostando 
numa estratégia de crescimento é que 
vamos diminuir a dívida de forma sus-
tentável e permitir a criação de empre-
go”, destacou o ministro.

Em Março último, Álvaro apontava 
para a consolidação orçamental, em 

declarações reproduzidas pela agência 
Lusa, num encontro com estudantes 
de Economia. “As grandes condições” 
para Portugal “conseguir crescer – o 
que signifi ca criar emprego – é baixar 
a dívida, é a consolidação orçamental”. 
“É por isso que a austeridade é tão im-
portante”, explicou.

Agora, o que importa é começar a 
crescer para conseguir reduzir a dívi-
da pública e criar emprego. Terá sido 
por isso que o ministro optou por fazer 
várias propostas em sede fi scal. “Que-
remos tornar a economia portuguesa a 
mais atractiva da Europa ao nível do fo-
mento mineiro” e “a mais atractiva em 
termos fi scais”.

“É preciso tomar medidas arroja-
das para tornar a economia atractiva”, 
defendeu. “Não podemos voltar a criar 
emprego se não tivermos investimen-
to de forma abrangente”, acrescentou, 
especifi cando que essas são estraté-
gias “de 2013 e 2020”, porque “temos 
de actuar a curto, médio e longo pra-
zo”. “As reformas estruturais vão aju-
dar-nos a crescer mais a médio prazo”, 
anteviu.

Na manhã de hoje, em audição par-
lamentar, Álvaro Santos Pereira anun-
ciou uma estratégia de reindustrializa-
ção do País para os próximos sete anos, 
bem como o combate à burocracia e a 
aposta num quadro fi scal mais atrac-
tivo a investimentos do estrangeiro. 
Também é necessário requalifi car os 
portugueses nesse período, destacou 
Santos Pereira.

Caixa Geral de Depósitos

vai despedir 135 trabalhadores 

em Espanha

O Banco Caixa Geral (BCG), sucur-
sal da Caixa Geral de Depósitos em 
Espanha, vai despedir até 135 traba-
lhadores e encerrar pelo menos 36 
balcões, em consequência de um pro-
cesso de reestruturação.

O banco, que iniciou em Julho um 
Expediente de Regulação de Em-
prego, mecanismo semelhante ao 
despedimento colectivo, pretende re-
duzir os quadros de pessoal em pelo 
menos 135 trabalhadores, confi rmou 
o sindicato espanhol. De acordo com 
a imprensa local, este processo de 
reestruturação deverá levar também 
ao encerramento de 36 balcões em 
todo o país.

Desde Julho deste ano que o BCG 

tem negociado reformas antecipadas 
e rescisões amigáveis com o objectivo 
de reduzir o quadro de pessoal, o que 
contribuiu para os prejuízos de 78,5 
milhões de euros registados na opera-
ção da CGD em Espanha.

O presidente da CGD anunciou o 
programa de redução de pessoal e, 
sem revelar números, garantiu que 
o banco português não vai sair de 
Espanha.

“Estamos numa primeira fase de 
redução de pessoal e de balcões. Não 
vamos sair de Espanha. Queremos 
manter uma operação a funcionar, 
mas dimensioná-la gradualmente às 
circunstâncias do mercado espanhol”, 
explicou.

Gastos dos portugueses no Natal 

devem diminuir 13,5% este ano

Estudo realizado pela Deloitte re-
vela que hábitos dos portugueses em 
relação ao consumo estão a mudar, e 
este Natal os preços vão ditar os pre-
sentes oferecidos.

A 15ª edição do estudo de Natal da 
Deloitte, revela que este ano as com-
pras de Natal serão feitas durante o 
mês de Novembro, e o preço será o 
factor decisivo na hora de escolher os 
presentes.

Nesta época natalícia, o estudo 
antecipa uma diminuição de 13,5% 
nos gastos face a 2011. É esperado 
um gasto médio de 464 euros por lar, 
sendo esse valor repartido da seguin-
te maneira: 233 euros em presentes, 
uma redução de 12,4% face a 2011; 
162 euros em alimentação e bebidas e 
68 euros em entretenimento e férias.

A tendência de consumo reside 
agora no preço, 95% dos portugueses 
afi rmam ser o preço o factor decisivo 
na hora da escolha. 

As compras de Natal vão começar 
mais cedo uma vez que, 23% pretende 
começar a comprar em Novembro, o 
que irá resultar numa quebra do con-

sumo em Dezembro.
Devido à situação económica em 

que Portugal se encontra, os consu-
midores são obrigados a modifi car os 
seus hábitos de consumo. De acordo 
com o estudo, 83% dos portugueses 
classifi cam como negativa a situação 
económica do país e 73% tem fracas 
expectativas sobre uma recuperação 
da economia no futuro. 

Relativamente ao poder de com-
pra, 68% dos portugueses inquiridos 
afi rmam que têm menos poder de 
compra que no mesmo período de 
2011 e 55% prevêem um agravamento 
da situação em 2013.

Na Europa, 92% dos consumi-
dores considera o preço decisivo no 
momento da compra (70% em 2011), 
já que 18% dos europeus pretende 
oferecer menos presentes que no ano 
anterior. 

O estudo, que pretende identifi car 
padrões e tendências nos hábitos e 
atitudes de consumo dos cidadãos eu-
ropeus, englobou 19 países e 18.587 
consumidores, dos quais 776 residem 
em Portugal.
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BES dos Açores reúne-se

com Empresários da Finlândia

No âmbito da deslocação de 
uma missão de empresários aos 
Açores acompanhada por um ex 
aluno da Universidade dos Açores 
Dr Marco Abrunhosa realizou-se 
uma reunião entre o Presiden-
te da Comissão Executiva do BES 
dos Açores Gualter Furtado e o 
Director do Centro de Empresas 
Fernando Rangel e uma delegação 
de Empresários da Finlândia  cons-

tituída pelo Mr Juha Haapaniemi 
Presidente da Região de Kymenla-
asko (Finlândia), e  pelo Mr Marku 
Merovuo Director de uma empresa 
cujo objectivo principal é a promo-
ção de investimentos na Finlândia 
e em particular na região de Ko-
tka-Hamina. O tema central desta 
reunião foram as exportações  dos 
Açores e estudo de empresas ex-
portadoras.

Discurso do Dr. José Manuel Espírito Santo nos EUA

na entrega do Prémio pela Palcus

O  Prémio de Liderança em Fi-
lantropia Empresarial reconhece o 
nosso banco como entidade que não 
só serve a comunidade Portuguesa 
Americana mas também a apoia e 
suporta. O Banco Espírito Santo, SA 
(“BES”) desde há muito, tem sido um 
parceiro da nossa comunidade nos 
Estados Unidos nas áreas em que ac-
tua.

Além de patrocinar vários eventos 
culturais da comunidade, o BES tem 
sido um apoiante activo de iniciativas 
no campo da educação. Em particu-
lar, tem contribuído para programas 
de bolsas estudo e tem oferecido li-
vros para escolas portuguesas, tais 
como:

• Espírito Santo School, de Fall 
River, MA;

• Escola Luís de Camões, em 
Newark, NJ;

• Escola Infante D. Henrique, de 
Mount Vernon, NY;

• Escola Portuguesa Vasco da 
Gama, Bridgeport, CT;

O “Grupo BES”, é o maior Banco 
Português em valor de mercado e 
juntamente com o BES dos Açores, 

uma Região de origem de muitos 
ilustre luso-americanos, oferece um 
vasto leque de serviços bancários e 
fi nanceiros, incluindo depósitos, em-
préstimos, gestão de activos, leasing 
e factoring, banca de investimento e 
corretagem.

Em 31 de Dezembro de 2011, o 
Grupo BES operava no mercado com 
uma rede de 801 balcões, e emprega-
va cerca de 10 mil pessoas no mundo. 
Actualmente, a actividade e presença 
internacional do BES distribui-se por 
25 países em quatro continentes.

O Grupo BES valoriza muito a 
sustentabilidade que se refl ecte nas 
medidas implementadas nas princi-
pais áreas de negócio e em produtos 
inovadores com o objectivo de contri-
buir positivamente para o desenvolvi-
mento das comunidades onde actua 
e exerce infl uência. O Grupo BES de-
senvolveu uma estratégia com base 
em 6 pilares de actuação: Gestão e 
Ética; Identidade Corporativa; Inova-
ção e Empreendedorismo; Inclusão 
Financeira; Biodiversidade e Altera-
ções Climáticas e Cidadania Respon-
sável.

Desde 2007, o BES foi sempre o 
primeiro banco Português no índi-

ce de sustentabilidade “FTSE4Good” 
e desde 2011 tem sido o primeiro 
e único banco Português nos Índi-
ces de Sustentabilidade “Dow Jones 
(DJSI)”, o indicador global líder de 
sustentabilidade. 

O Grupo Espírito Santo esteve re-
presentado ao mais alto nível nesta 
cerimónia, que contou também com 
a presença do Dr. Gualter Furtado, 
Presidente da Comissão Executiva do 
BES dos Açores

Dr Luís Vasconcelos - Director do Departamento de Residentes no Estrangeiro

Dr. José Manuel Espírito Santo – Administrador do BES

Dr. António Gato - Representante do Grupo BES dos Emigrantes nos USA

Dr. Gualter Furtado – Presidente da Comissão Executiva do BES dos Açores

Silva Lopes: CGD deve ser “uma

instituição só de serviço público”

e não deve ser privatizada

Silva Lopes é contra a privatização 
da Caixa, mas defende que se se tiver 
de avançar com essa solução que se 
privatize 100% do banco e não ape-
nas uma parte.

“Proponho que se faça uma defi-
nição de qual deve ser o serviço pú-
blico da Caixa”, afirmou Silva Lopes. 
Essa definição da Caixa Geral de De-
pósitos (CGD) deve ser “ampla” e ex-
cluir operações de empréstimos às 
transacções bancárias e no merca-
do de capitais. “Com essa definição, 
que aliás deve ser adaptada ano a 
ano conforme a conjuntura, a Caixa 
ficaria a ser uma instituição só de 
serviço público” e “não devia ser pri-
vatizada”, acrescentou o economista 
aos jornalistas à margem da con-
ferência “Vender a Caixa é vender 
Portugal”, promovida pelo Sindicato 
dos trabalhadores das empresas do 
grupo CGD.

Por isso, e caso a CGD funcione 
como banco que preste serviço pú-
blico, a hipótese de ser lançada uma 
instituição de fomento “é uma ideia 
estapafúrdia”. “O banco de fomento 
natural é a Caixa”, frisa. Contudo, 
caso a privatização do banco do Esta-
do avance, o antigo governante con-
sidera que é preferível que ocorra na 
totalidade. “Se privatizarem 40% fa-
zem com que os interesses privados 

passem a ter uma influência muito 
grande na gestão da Caixa”, afirmou 
tendo ainda acrescentado que “a 
Caixa seria colocada mais ao servi-
ço de interesses privados e ficaria 
com responsabilidade financeiras 
enormes na mesma”. “Sou a favor 
da privatização a 100%, a ter de se 
fazer”, sintetiza. 

Para Silva Lopes “o País precisa 
de uma instituição de crédito público 
porque os mercados não satisfazem 
todas as necessidades da economia”. 
Ainda assim, o responsável crítica o 
papel desempenhado pela CGD até 
aqui, sublinhando que o banco “está 
a comportar-se como um banco pri-
vado, fazendo operações que (...) não 
têm nada a ver com o interesse pú-
blico”.

“Há uma rubrica na estrutura de 
crédito concedido pela Caixa que 
se chama empréstimos à activida-
de financeira que é uma rubrica de 
grande peso no total da carteira da 
Caixa e eu não sei o que está lá den-
tro”, ressalva. O banco do Estado 
“tem 30% da sua carteira de crédito 
nessas operações financeiras e não 
sabemos o que está lá dentro. Mas 
suspeito que sejam operações de 
bolsa, de compra e venda de capi-
tais”. Uma verba que “faria bastante 
jeito às PME do País”.
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FACTURA ELÉCTRICA MAIS CARA
POR DESACERTOS NOS RELÓGIOS

DECO DIZ QUE SÃO EUROS E A EDA QUE SÃO CÊNTIMOS
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Apoios levam açorianos
de regresso à terra

RUI MELO RESPONDE A CORDEIRO

Vila Franca está
‘a ferro e fogo’
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Paulo Bermonte, da EDA admite que 
há contadores que têm um horário desa-
certado mas numa percentagem residual 
e nunca nos números apresentados pela 

DECO que indicam que os açorianos 
estão a pagar mais euros na factura da 
electricidade devido aos desacertos nos 
relógios dos contadores.

Foi ontem publicada a portaria 
que estabelece as regras de apli-
cação de sete medidas de apoios 
que criam condições para o inves-
timento em hortas comunitárias, 
recuperação de quintais e zonas 
agrícolas que, outrora, foram 
abandonadas. Com estes apoios 
ao investimento vai concentrar-se 
muita mão-de-obra com origem no 
sector da construção civil.

ELEIÇÕES A 23 DE NOVEMBRO

Dois candidatos
para a AICOPA
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EDA não se revê neste estudo e tranquiliza clientes

DECO: Dois em três contadores 
nos Açores têm desacertos 
de mais de cinco minutos

A análise da DECO - Associação de 
Defesa do Consumidor  no Continente pro-
va que, em cada 10 contadores multitarifa, 
mais de 4 tinham o relógio desacertado. Nos 
Açores e na Madeira a associação refere que 
também há erros. No total, 29% dos contado-
res observados em São Miguel apresentavam 
um desacerto igual ou superior a 3 minutos. 
Na Madeira, os números disparam: os desa-
certos sobem para 59 por cento, revela a as-
sociação de defesa do consumidor. 

A DECO diz que no continente os va-
lores são superiores ao que a EDP admitiu, 
mas nos Açores a EDA não foi tida nem 
achada neste estudo, conforme nos revelou 
Paulo Bermonte, Director do Departamento 
Comercial da empresa de electricidade aço-
riana. Contudo, a DECO revelou ontem que 
estes números foram apurados no local, isto 
é, em S. Miguel e, detectou que quase um 
terço dos contadores da ilha apresenta um 
erro superior ou igual a três minutos. Detec-
taram ainda que há um desacerto inferior a 
três minutos no total de 28% e que menos de 
metade dos contadores (42,70%) apresentam 
a hora certa. 

A DECO também revela que 2 em 3 
contadores estão desacertados com mais de 
5 minutos de erro. Assim, da avaliação desta 
associação, e segundo o gráfi co publicado, 
consta que o desacerto, na amostra recolhida, 
entre 3 a 5 minutos é de 31,8%; de 6 a 10 
minutos é de 31,8%; de 11 a 20 minutos é de 
18,2%; de 31 a 60 minutos é de 4,5% e mais 
de 60 minutos é de 13,60%.

Amostra feita no Verão em S. Miguel
Estes números foram obtidos a partir do 

estudo feito em Julho e Agosto últimos, al-
tura em que a DECO realizou uma auditoria 
representativa dos alojamentos familiares em 
Portugal Continental, Açores e Madeira com 
contadores multitarifa, com relógios integra-
do e tarifa bi-horária ou tri-horária, com o 
objectivo primordial de verifi car se a data e 
hora estavam correctas e determinar a pro-
porção de consumidores afectados. 

Paulo Bermonte refere que já antes da 
DECO ter levantado esta questão já a EDA 
tinha colocado em prática um procedi-
mento muito simples: “Os nossos leitores, 
prestadores de serviços, foram convocados a 

reportar-nos todos os contadores que tinham 
atrasos signifi cativos, ou seja, no limiar 
dos 10 minutos que hoje é entendido pela 
ERSE (Entidade Reguladora dos Serviços 
Energéticos) como limite máximo de erro em 
termos de certeza do relógio, a partir do qual 
o comercializador, (nos Açores é a EDA), 
tem que intervir para voltar a repor em posi-
ção de acerto de hora. Nós já fazemos isso há 
muitos meses, e não é de agora”, reafi rma.

Mais adianta que enquanto a tarifa bi-
horária e tri-horária vigora nos Açores desde 
2009, no continente esta situação vigorava 
com outros timmings. Por ter avançado de-
pois, é por isso, diz Paulo Belmonte, que a 
EDA não tem a panóplia de marcas que exis-
te no continente e os seus equipamentos são 
todos de fabrico recente. 

O director comercial dá conta de que 
existe um ou outro caso de desacerto do re-
lógio do contador, porque são máquinas, e 
tal pode acontecer, contudo opina com con-
vicção de que este número é residual, não 

acreditando nos valores apresentados pela 
DECO, por entender que esta amostra feita 
só em S. Miguel não é representativa do total 
do arquipélago.

Paulo Bermonte também manifestou-se 
convicto, e reafi rmou, de que os equipamen-
tos que a EDA tem ao dispor dos seus clien-
tes são bons, com poucos casos reportados 
de anomalias, logo estes números tão altos 
apresentados pela associação de defesa do 
consumidor serão, como lhe chamou Paulo 
Bermonte, “um tiro no escuro, porque mes-
mo admitindo que há contadores com mar-
gem de erro”, nunca na expressão percentual 
apresentada pela Deco.

Para contrariar estes valores, anunciou 
que a EDA vai promover um estudo, a levar 
a cabo por uma empresa independente, que 
provará que “os contadores com problemas 
não são representativos, e mal seria se fosse, 
porque tanto pode haver atrasos, com preju-
ízo para o consumidor, como de adiamento, 
com prejuízo para o fornecedor de energia, 

neste caso a EDA”. Nem um nem outros es-
tão interessados em que tal aconteça, refere o 
director comercial.

Precisão de telecontagem
Por outro lado, Paulo Bermonte revela 

que os erros podem acontecer nos contado-
res dos lares açorianos mas tal não acontece, 
por exemplo, nos restaurantes ou outros esta-
belecimentos de grandes dimensões porque 
a leitura é feita directamente, isto é, “todos 
os contadores têm precisão de telecontagem, 
havendo um desvio este será apenas na or-
dem das décimas de segundo, e isso se hou-
ver”, reafi rma.

A convicção de que tudo está bem é 
também dada pelo facto de que são raros 
os casos de clientes/leitores que notifi cam 
anomalias nos contadores em termos de ho-
rário, por isso Paulo Bermonte sublinha que 
a EDA, como sempre o fez, prepara-se para 
criar um novo sistema de contagem seguro, 
ao mesmo tempo que garante que os clientes 
podem e devem estar tranquilos porque não 
estão a perder dinheiro.

A terminar, Paulo Bermonte diz que a 
política da EDA é a de incentivar os clien-
tes a terem tarifas bi e tri-horárias, com bons 
equipamentos como acontece, e sempre com 
apoio por parte dos colaboradores da eléctri-
ca açoriana.

Importa referir que se os contadores apre-
sentam desacerto no horário pode levar a que 
o cliente tenha de pagar mais alguns minu-
tos num tarifário quando devia estar a pagar 
por outro. Por exemplo, se tiver uma tarifa 
em que depois das 10 da noite é mais barato 
usar os electrodomésticos, como máquina de 
lavar roupa, máquina de secar, forno eléctri-
co, mas se o contador estiver atrasado alguns 
minutos, terá de pagar este tempo antes pa-
gar na tarifa mais barata, mas isso representa 
apenas cêntimos e só se estes minutos forem 
superiores a dez minutos é que pode ter al-
gum signifi cado na factura. 

Verifi que se o relógio do contador está 
correcto, ou não, e se for o caso, informe os 
serviços comerciais da EDA, como refere o 
seu responsável.

   Nélia Câmara

Paulo Bermonte, Director do Departamento Comercial da EDA admite que há contadores que têm um ho-
rário desacertado mas numa percentagem residual e nunca nos números apresentados pela DECO, até 
porque, como disse, os equipamentos usados são de fabrico recente e os leitores da empresa reportam 
todos os dados, com o maior rigor, à empresa de electricidade açoriana.
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Foi ontem publicado no ‘Jornal Ofi -
cial’ da Região o regulamento gover-
namental que estabelece as regras de 
aplicação de sete medidas e acções no 
âmbito da “Qualidade de Vida nas Zonas 
Rurais e Diversifi cação da Economia” 
do Programa de Desenvolvimento Rural 
dos Açores, o PRORURAL.

Com estes apoios criam-se condições 
para o investimento em hortas comuni-
tários, recuperação de quintais e zonas 
agrícolas que, outrora, foram abandona-
das. Com estes apoios ao investimento 
vai concentrar-se muita mão-de-obra, 
principalmente a que foi dispensada do 
sector da construção civil.

Dinamizando-se a agricultura local 
familiar e de grupos de pequenos agri-
cultores, gera-se riqueza e diminui-se a 
importação de produtos agrícolas.

Este regulamento, virado para a eco-
nomia rural individual, familiar, em-
presarial e associativa, cria apoios no 
âmbito da ‘Diversifi cação da Economia 
e Criação de Emprego em Meio Rural’, 
da ‘Diversifi cação de Actividades não 
Agrícolas na Exploração’, da ‘Criação 
e Desenvolvimento de Microempresas’, 
do ‘Incentivo a Actividades Turísticas e 
de Lazer no Espaço Rural’, da “Melhoria 
da Qualidade de Vida nas Zonas Rurais”, 
dos ”Serviços Básicos para a Economia 
e Populações Rurais’, e da ‘Conservação 
e Valorização do Património Rural’.

Os objectivos destes apoios é a pro-
moção da diversifi cação da economia 
para actividades não agrícolas e aumen-
tar o emprego em meio rural, de acordo 
com uma estratégia previamente defi ni-
da para os territórios locais, através da 
‘Abordagem LEADER’; a promoção 
e recuperação e conservação do múlti-
plo e variado património rural açoriano, 
em vertentes tão diversas como o pa-
trimónio ligado ao meio agro-pecuário 
e silvícola, às explorações agrícolas e 
unidades agro-alimentares familiares 
ou às edifi cações e infraestruturas que 
as compõem e sustentam na envolvente 
do meio rural; e aumentar a acessibili-
dade das populações das zonas rurais 
a serviços essenciais à comunidade, de 
acordo com uma estratégia previamente 
defi nida para os territórios locais, atra-
vés da “Abordagem LEADER” e/ou de 

intervenções directas dos serviços da 
Secretaria Regional da Agricultura e 
Florestas.

É defi nido como ‘Abordagem LEA-
DER’ o modelo de governação de um 
território de intervenção, caracterizado 
pela participação dos agentes locais nas 
tomadas de decisão, devidamente orga-
nizados em parcerias denominadas Gru-
pos de Acção Local, com uma estratégia 
de desenvolvimento para o território ao 
qual se destina, compreendendo a coo-
peração com outros territórios e integra-
dos em redes.

Por ‘Actividade agrícola’, no âmbi-
to destes apoios, entende-se a produção, 
criação ou cultivo de produtos agrícolas, 
incluindo a colheita, ordenha, criação 
de animais ou detenção de animais para 
fi ns de produção, ou a manutenção das 
terras em boas condições agrícolas e 
ambientais.

São defi nidos, no domínio da porta-
ria, como ‘Empreendimentos de agro-tu-
rismo’, os imóveis situados em explora-
ções agrícolas  e os ‘Empreendimentos 
de turismo no espaço rural’, os estabe-
lecimentos de serviços de alojamento a 
turistas, localizados em espaço rural.

 É defi nido como ‘Estratégia Lo-
cal de Desenvolvimento (ELD)’, o 

modelo de desenvolvimento para um 
território de intervenção, sustentado na 
participação dos agentes locais, com 
vista a dar resposta às suas necessidades 
através da valorização os seus recursos 
endógenos, assente num conjunto de 
prioridades e objectivos fi xados a partir 
de um diagnóstico, privilegiando uma 
abordagem integrada, inovadora e com 
efeitos multiplicadores.

‘Serviços básicos de cariz
 marcadamente social’

É criada uma ‘Estrutura Técnica Lo-
cal’, uma equipa técnica de apoio ao ór-
gão de gestão do Grupo de Acção Local, 
gerida por um coordenador, devendo a 
sua composição ser multidisciplinar, 
com dominância de formação nas áreas 
relacionadas com as linhas prioritárias 
da estratégia de desenvolvimento de 
cada território.

O ‘Grupo de Ação Local (GAL)’, por 
sua vez, é a parceria formada por repre-
sentantes locais dos sectores público e 
privado de um determinado território 
de intervenção, representativa das ac-
tividades socioeconómicas e com uma 
estratégia de desenvolvimento própria, 
denominada Estratégia Local de Desen-

volvimento.
É criada, no âmbito da nova legisla-

ção, a ‘Parceria privada’, defi nida como 
o contrato ou a união de contratos de 
gestão ou colaboração, por via dos quais 
um conjunto de entidades privadas se 
obrigam, de forma duradoura, a assegu-
rar o desenvolvimento de uma atividade 
tendente à satisfação de uma necessidade 
colectiva, onde se defi ne o seu objecto, 
o coordenador, a forma de articulação 
entre os diversos parceiros e em que o 
fi nanciamento e a responsabilidade pelo 
investimento e pela exploração incum-
bem, no todo ou em parte, ao parceiro 
coordenador.

É também criada a ‘Parceria público-
privada’, enquanto o contrato ou a união 
de contratos de gestão ou colaboração, 
por via dos quais um conjunto de enti-
dades privadas e públicas, designadas 
por parceiros privados e parceiros pú-
blicos, se obrigam, de forma duradoura, 
a assegurar o desenvolvimento de uma 
atividade tendente à satisfação de uma 
necessidade colectiva, onde se defi ne o 
objecto dos mesmos, o coordenador, a 
forma de articulação entre os diversos 
parceiros e em que o fi nanciamento e 
a responsabilidade pelo investimento e 
pela exploração incumbem, no todo ou 
em parte, ao parceiro privado.

São defi nidos ‘Parques de campismo 
e caravanismo’ os empreendimentos tu-
rísticos destinados à prática do campis-
mo e caravanismo.

São criados ‘Serviços básicos de cariz 
marcadamente social’ que correspondem 
às respostas sociais destinadas às crian-
ças, às pessoas idosas, e às pessoas com 
defi ciência.

Por ‘Unidade de produção’, enten-
de-se o conjunto de parcelas agrícolas, 
agro-fl orestais ou fl orestais, contínuas 
ou não, que constituem uma unidade 
técnico-económica, caracterizada pela 
utilização em comum da mão-de-obra 
e dos meios de produção, submetida a 
uma gestão única, independentemente 
do título de posse, do regime jurídico e 
da área ou localização.

Estes apoios não se aplicam às três 
freguesias centrais da cidade de Ponta 
Delgada, que são São Sebastião, São 
José e São Pedro. J.P.

Apoios vão revitalizar pequenos núcleos
agrícolas em todas as ilhas dos Açores
PRORURAL só não chega a São Sebastião, São Pedro e São José de P. Delgada

Apoios definidos no âmbito do programa PRORURAL são ‘lufada de ar fresco’ 
na diversificação agrícola nos Açores
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Rui Melo reage a acusações do presidente António Cordeiro

“Inoperância da câmara de Vila Franca
deve-se a uma gestão desastrosa...”

O vereador do PSD na câmara de Vila 
Franca do Campo, Rui Melo, nega qualquer 
responsabilidade no imobilismo da autarquia 
e afi rma que “a inoperância” da edilidade “é 
proveniente de uma gestão desastrosa, onde 
o arrecadar das receitas em 2011 é a pior das 
Autarquias dos Açores”.

Justifi ca que “mais de um terço de munícipes 
deixou de pagar o fornecimento da água que já 
está em valores acima dos 140.000€” e com 
“a falta de cobrança de rendas de habitação de 
taxas e tarifas, desbaratando dinheiro em ‘ne-
gociatas’ com amigos onde foram pagos 631 
mil euros, por simples despacho do presidente, 
sem conhecimento da câmara e da Assembleia 
Municipal e sem acórdãos judiciais”.

Acusa ainda o presidente de “mandar fazer 
projectos para substituir outros projectos que 
tinham sido deixados pela anterior Vereação e 
aí foram gastos mais de 1.000.000€” .

E, para agravar ainda mais a situação de 
inoperacionalidade, a câmara municipal de Vila 
Franca do Campo “não se encontra em condi-
ções económicas e fi nanceiras de proceder a as-
sunção de mais compromissos, sem executar os 
pagamentos em atraso ou promover acordos de 
pagamento com os fornecedores, homologados 
pela DGAL – Direcção Geral das Autarquias 
Locais, nos termos da citada Lei dos Compro-
missos e Pagamentos em Atraso.”

No entender do vereador, “se passados três 
anos a câmara municipal está parada sem obras 
e sem festas, a situação agudizou-se ainda mais 
com a aprovação do Plano de Reequilíbrio Fi-
nanceiro, que o PSD votou contra”.

“Quiseram tratar uma ‘pneumonia’ que 
é a situação fi nanceira da Câmara, com 
‘quimioterapia’, mataram o doente”, subli-
nhou.

Logo, realça, a câmara municipal “parou” 
e os vilafranquenses “têm a maior carga de im-
postos desde sempre, tudo no máximo”.

Esta situação, segundo Rui Melo, “irá 
agravar-se” em 2013 porque o IMI (Ex-Contri-
buição Autárquica) na taxa máxima, com ava-
liações recentes do imóveis, “será um fl agelo” 
para as famílias vilafranquenses.

Revela o vereador que, mesmo com o 
Plano de Reequilíbrio Financeiro, a câmara 
municipal em 29 de Outubro de 2012, “deve 

a fornecedores cerca de 1.000.000€ 
(913.890.51€), fora o que não está 
contabilizado da Empresa Municipal 
GESQUELHAS,SA.”

Recorda, a propósito, que este 
ano, a câmara municipal vendeu uma 
propriedade rústica conhecida pelo 
“PECA” no valor de 876.000€. “Pro-
priedade e dinheiro já se foram dívidas 
a fornecedores continuam”, completa.

“Guerra aberta 
pela sucessão…”

Rui Melo afi rmou que o presiden-
te da autarquia, o socialista António 
Cordeiro “continua a exercer o cargo de pre-
sidente da Câmara Municipal a meio tempo e 
de médico a tempo inteiro, no seu consultório 
privado”.

Acusa-o de ter “decidido em Julho passa-
do, destruir a maioria que o Povo lhe concedeu 
em eleições livres e democráticas, demitindo 
a vice-presidente socialista, Nina Rodrigues 
Pinto, de vereadora a tempo inteiro, obede-
cendo às ordens do Secretariado Socialista de 
Vila Franca do Campo, presidido por Ricardo 
Rodrigues”.

“Há muito que se percebeu, que está ins-
talada uma guerra no seio dos Socialistas Vi-
lafranquenses pela sucessão de António Cor-
deiro, por indecência e má fi gura”, afi rmou Rui 
Melo.

“Guerra esta”, prossegue o vereador, “que 
os homens e as mulheres do aparelho do Par-
tido, Sãozinha Botelho, Henrique Resendes e 
Carlos Pimentel, com a conivência de Ricardo 
Rodrigues decidiram com uma machadada, eli-
minar os dois potenciais candidatos, que lhes 
estavam barrando o caminho”.

“Assim, obrigaram Cordeiro a demitir a 
Socialista Dra. Nina Rodrigues Pinto, que era 
aquela que se encontrava mais bem posicionada 
para suceder a Cordeiro na Câmara Municipal 
e livram-se de Cordeiro ao mesmo tempo, por-
que sabem que em minoria, a sua acção será 
ainda pior”, completou

No entender de Rui Melo, “é quem deu 
cabo de uma maioria estável, é que tem de dar 
respostas por ela”.

“Sempre a tentar intimidar-me”

Rui Melo contesta a afi rmação de que tem 
faltado às reuniões camarárias e afi rma que os 
vereadores do PSD, na câmara da Vila, “con-
tinuam com o mesmo rumo e dedicação, que 
disponibilizaram desde o primeiro dia deste 
mandato”.

Afi rma ter sido, durante três anos, “des-
prezado, rejeitado e perseguido” e apresentou 
como prova desta “perseguição” os seis pro-
cessos judiciais que António Cordeiro lhe ins-
taurou, “com dinheiro e advogados pagos pela 
câmara municipal, processos estes todos arqui-
vados pelo Ministério Público e em alguns des-
ses processos nem sequer fui ouvido”.

“Sempre a tentar intimidar-me. Agora anun-
ciou, mais um processo de perda de mandato, 
por faltas às reuniões da câmara municipal. 
Raras vezes faltei e quando faltei justifi quei a 
ausência. Quem me conhece sabe que não sou 
cobarde, nem tenho falta de carácter”, afi rma o 
vereador do PSD.

Revela que, como se prova nas Actas da 
edilidade, participou nas reuniões, “contudo 
quando chegava a ordem do dia em sinal de 
protesto político abandonava a reunião, porque 
o presidente da câmara sempre recusou agendar 
os assuntos indicados pelos vereadores da opo-
sição, nos termos da Lei”.

“Cordeiro demonstra politicamente incom-

petência e inabilidade, pois continua sem saber 
as consequências de governar em minoria”, 
afi rmou.

António Cordeiro, prossegue Rui Melo, 
“continua a exercer a presidência da câmara 
municipal, (…) exercendo com brutalidade, 
(…) menosprezando os vereadores chum-
bando sempre as suas proposta, atropelando 
o regimento da câmara municipal e lei das 
autarquias”.

 O vereador social-democrata refere que, 
“numa postura de boa-fé para que se ultrapasse 
a situação de impasse” vai apresentar para se-
rem incluídos na ordem de trabalhos da próxima 
reunião ordinária da câmara os mesmos pontos 
indicados a 3 de Agosto que representam uma 
perca de poderes do presidente da câmara e 
que, até agora, ainda não foram agendados.

Inspecção diz não ter
capacidade para agir

“Claro que da nossa acção, foi dado conhe-
cimento à Inspecção Administrativa Regional, 
a mesma que, imbuída de uma partidarite so-
cialista aguda, não contestou a razão dos Vere-
adores da Oposição, mas comunicou que não 
tinha meios para desencadear uma Inspecção 
Administrativa Extraordinária à Câmara Muni-
cipal de Vila Franca do Campo”, diz.

Refere, a propósito, que no seu tempo de 
presidente da câmara, “o mesmo Inspector 
Regional sujeitou-me a varias inspecções, al-
gumas extraordinárias, baseadas em cartas 
anónimas… Mas agora com denúncias e par-
ticipações assinadas, com rosto e acompanha-
das de documentos/actas factuais, recomenda a 
queixa ao Digníssimo Ministério Público”.

“Por mim, assuntos da política resolvem-se 
na política e não nos tribunais, que tem mais 
que fazer que aturar as ‘birras’ de políticos mal 
formados, incompetentes e que não respeitam 
a liberdade de cada um, como acontece com 
António Cordeiro”, afi rma Rui Melo.

O vereador anunciou que vai entregar ao 
Ministério Publico do Tribunal Administrativo, 
diversos despachos singulares do presidente 
António Cordeiro e deliberações da câmara, 
que “violam” o PDM – Plano Diretor Munici-
pal e o Plano de Urbanização.

Rui Melo responde a António Cordeiro com nova 
apresentação das propostas de redução de pode-
res do presidente
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Os 120 associados da AICOPA estão a movimentar-se 

Duas listas concorrem às eleições para 
a direcção da Associação de Construção Civil

Duas listas vão concorrer à presidência da Associação de 
Industriais de Construção e Obras Públicas dos Açores, uma 
liderada pela empresa ‘Hiper Boavista – Lojas Papagaio’ e a 
outra pela empresa de construção civil ‘Marques Ldª’.

O candidato Pedro Marques, administrador do grupo 
‘Marques’, - que já entregou a sua candidatura - afi rmou on-
tem à Lusa que o futuro do sector no arquipélago passa pela 
reabilitação e conservação de infraestruturas.

Pedro Marques, único candidato conhecido às eleições 
marcadas para 23 de Novembro, considerou que, depois de 
concluído um ciclo de “fortes investimentos” em estradas, 
portos, aeroportos e habitações, as empresas que “sobrevi-
veram à crise” terão de adaptar-se às novas necessidades do 
mercado, que estarão na “reabilitação e conservação”.

Para o candidato à presidência da AICOPA, além da 
necessidade de se redimensionarem e reorganizarem, as 
empresas açorianas de construção civil “terão de ser mais 
polivalentes” para enfrentar as “tarefas diversifi cadas” que 
terão pela frente.

“A construção civil é um meio e não um fi m em si 
próprio”, afi rmou, admitindo que a reabilitação do parque 
habitacional e de equipamentos abandonados nos centros 
históricos das cidades pode representar uma importante área 
de intervenção.

Para Pedro Marques, ao obrigar a um maior rigor nos 
investimentos, “a crise pode constituir uma oportunidade de 
recuperação dos centros das cidades”, onde os edifícios já 
estão equipados com todo o tipo de infraestruturas, desde a 
eletricidade ao saneamento básico e às redes telefónicas.

“Há grandes desafi os pela frente, mas acredito que o 
sector tem futuro”, frisou, realçando a importância de de-
fender as empresas regionais na adjudicação de empreitadas 
no mercado regional.

Albano Furtado: Esta e a hora de sair

Os cerca de 120 empresários e empresas que integram 
a Associação de Industriais de Construção e Obras Públi-
cas dos Açores (AICOPA) elegem a nova direcção a 23 de 
Novembro, numa eleição a que não concorre o atual presi-
dente.

Albano Furtado, que está a terminar o terceiro mandato 
consecutivo à frente da AICOPA, disse à agência Lusa que 
chegou a altura de “dar lugar a outros”, salientando que o 
sector da construção vai “entrar num novo ciclo” no arqui-
pélago.

“Em crise desde 2008, o sector tem de se transformar”, 
frisou Albano Furtado, destacando os problemas de desem-
prego que regista este sector, associados ao facto de o mer-
cado habitacional ter “deixado de funcionar”.

O presidente da AICOPA salientou que os Açores pos-
suem “um stock de habitação que não se sabe se poderá ser 
vendido”, considerando que o futuro da construção civil no 
arquipélago depende da disponibilidade de fi nanciamento 
por parte da banca.

Numa nota de apresentação da candidatura, Pedro 
Marques considera que a “construção civil atravessa um 
dos seus momentos mais desafi antes”, defendendo que a 
“reestruturação é inevitável”.

O actual quadro de crise impõe, segundo o candidato, a 
“defesa das empresas regionais, independentemente da sua 
dimensão”.

 Pedro Correia preocupado com 
as pequenas e médias empresas

Pedro Correia, em representação do ‘Hiper Boavista 
– Lojas Papagaio’, entrega hoje a candidatura à presidência 
da AICOPA antes da hora limite do prazo estipulado

Em declarações ao ‘Correio dos Açores’, Pedro Correia 
afi rmou que o objectivo da lista que lidera é a defesa das pe-

quenas e médias empresas de construção civil que são a maioria 
dos 120 associados da AICOPA.

Pedro Correia considera que a situação difícil porque pas-
sa o sector da construção civil na Região deve-se, sobretudo, à 
indisponibilidade dos bancos em fi nanciar o tecido empresarial 
e à falta de pequenas obras públicas das autarquias e do governo 
açoriano.

As obras são o ar que a construção civil respira e sem obras, 
o sector está a sufocar. É, por isso, necessário, que o sector pú-
blico avance rapidamente com novos empreendimentos para 
que o tecido empresarial comece a respirar de forma saudável. 
Isto porque os bancos não dão qualquer sinal de começarem a 
disponibilizar meios fi nanceiros para fi nanciar a construção de 
novos empreendimentos.

O empresário manifesta-se preocupado com o “drama” que 
vive a construção civil açoriana e diz que “vai estar na linha da 

frente” em defesa das pequenas e médias empresas do sector.
Desejou que as autarquias avancem com a reabilitação das 

cidades e o novo Governo dos Açores tenha a sensibilidade su-
fi ciente para avançar com pequenas obras ou, então, grandes 
obras faseadas que permitam o acesso às pequenas e médias 
empresas de construção civil que têm sede na Região e cá 
pagam os seus impostos. Está convencido que é possível, no 
quadro legal nacional e comunitário, privilegiar as empresas 
açorianas de construção civil nos concursos públicos lançados 
para a construção de empreendimentos como forma de manter a 
mão-de-obra no tecido empresarial regional e tornar a economia 
açoriana mais saudável. 

Pedro Correia afi rma que, com o apoio que tem em seu redor 
das pequenas e médias empresas de construção civil associadas 
da AICOPA, “é um sério candidato à vitória” nas eleições do dia 
23 de Novembro.
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CÂMARA DE COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PONTA DELGADA
ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DAS ILHAS DE SÃO MIGUEL E SANTA MARIA

Presidente da câmara de Ponta Delgada
defende afectação de mais apoios sociais

 O presidente da câmara de Ponta Delgada 
defendeu ontem a afectação de mais meios no 
apoio à ação social por parte do Município.

José Manuel Bolieiro, que falava na inaugu-
ração da exposição de trabalhos dos idosos do 
Centro Intergeracional de São Sebastião, fez 
questão de reafi rmar que a extinção da empre-
sa municipal ‘Ponta Delgada Social’ “não vai 
condicionar, nem penalizar, o trabalho que a 
autarquia tem vindo a desenvolver na área so-
cial”.

“A extinção da empresa municipal ‘Pon-
ta Delgada Social’ não vai, de forma alguma, 
condicionar ou penalizar o trabalho que temos 
vindo a desenvolver na área social. Até porque 
teremos mais meios disponíveis para satisfazer 
as necessidades existentes nesta área” - subli-
nhou.

Para José Manuel Bolieiro, “os tempos de 
crise e de austeridade levam, muitas vezes, à 
falta de afectividade” e é por isso que a câmara 
de Ponta Delgada “quer ter um desempenho na 
área social com afectividade entre quem tra-
balha e quem está reformado, entre as pessoas 
que não sendo familiares vivem próximas umas 
das outras e até entre a administração local e a 
administração regional”.

“A câmara municipal, as juntas de fregue-
sia e o Governo dos Açores devem estar de 
mãos dadas quer para trabalhar na área 
social quer para trabalhar em todas as 
áreas de actividade” - sustentou.

Por outro lado, o presidente da 
câmara de Ponta Delgada dei-
xou um compromisso no Cen-
tro Intergeracional de São 
Sebastião, no sentido de 
juntar os trabalhos ela-
borados pelos idosos 
dos centros de con-
vívio do concelho 
numa exposi-

ção única, em que o local privilegiado poderá 
ser o Coliseu Micaelense, para dar a conhecer 
a toda a população o esforço e dedicação dos 
utentes na respectiva elaboração.

José Manuel Bolieiro acrescentou que 
esta exposição, que deverá ser realizada 
no início de 2013, poderá contar com 
o apoio da câmara, das juntas de fre-
guesia e até de IPSS (instituições 
particulares de solidariedade 
social).

A exposição agora 
inaugurada no Centro 
Intergeracional de São 
Sebastião é constituí-
da por cerca de três 
dezenas de traba-
lhos da técnica 
do guarda-
napo em 

vidro, com motivos essencialmente alusivos 
ao natal.

Esta é apenas uma das muitas acti-
vidades levadas a cabo no Centro 
Intergeracional de São Sebastião. Um 
centro que acolhe também, mas no 
primeiro piso, uma sala de com-
putadores para os jovens e que, 
segundo José Manuel Boliei-
ro, marca a importância 
do convívio entre gera-
ções, que permite aos 
mais novos adquirir 
conhecimentos 
junto de quem 
já tem expe-
riência de 
vida.

Trabalho da câmara na área social “não vai ser penalizado”, assegura Bolieiro
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Sector leiteiro em Portugal e nos Açores:
de onde vem e para onde vai?

A importância do sector leiteiro em 
Portugal é inquestionável. O seu peso na 
economia nacional (quase 1,3%), no com-
plexo agro-alimentar (a rondar os 15%) 
ou na cesta de compras dos consumidores 
portugueses (quase 20%) não deixa, estou 
certo, qualquer margem para dúvidas.

Estamos perante o exemplo prático de 
um sector considerado tradicional, mas 
que, simultaneamente, apresenta sinais 
claros de uma evolução muito signifi -
cativa e de uma modernização que lhe 
permitiu ultrapassar sucessivas barreiras 
e constrangimentos, mesmo quando os 
ditames da política agrícola comunitá-
ria (mas também nacional) e da própria 
competitividade em termos de mercado 
pareciam apontar, inexoravelmente, para 
um rotundo falhanço.

A evolução da produção, com um cres-
cimento signifi cativo (mais de 25% em 15 
anos) até ao fi nal da década de noventa e 
a ulterior estabilização em torno da quo-
ta leiteira nacional, a redução profunda 
do número de produtores, de mais de 80 
mil ainda na década de noventa, para os 
actuais 7.400 (sem que o volume produ-
tivo tenha sido penalizado) ou a própria 
evolução da genética e da produtividade 
do efectivo que permitem que o número 
de animais em produção tenha sido suces-
sivamente reduzido e se tenha há alguns 
anos estabilizado em torno das 300.000 
cabeças.

São quase 100.000 aqueles que direc-
ta ou indirectamente trabalham no e para 
o sector, e dele extraem se não todo, pelo 
menos parte signifi cativa do seu rendi-
mento disponível, sendo que de um volu-
me global de negócios que excede 1.800 
milhões de euros, mais de 700 milhões são 
destinados ao pagamento da matéria-pri-
ma ao universo dos produtores, percentual 
que não tem qualquer paralelo para a ge-
neralidade dos sectores agrícolas e agro-
pecuários.

O sector lácteo cresceu para dar, essen-
cialmente, resposta à evolução da procura 
interna, que teve um forte crescimento 
nas décadas de oitenta e noventa, com o 
crescimento do rendimento disponível, o 
reforço das preocupações nutricionais, de 
saúde e de bem-estar e o desenvolvimen-
to da moderna distribuição, seja em qua-
lidade como em extensão, aproximando 
produtos e consumidores por todo o país. 
Desse crescimento (e da negociação da 
quota leiteira portuguesa no momento de 
adesão à então CEE) resultou a capacida-

de de aprovisionar o mercado português e 
de ultrapassar o rácio de 100% do nosso 
nível de auto-sufi ciência.

O sector desenvolveu-se em diferentes 
sistemas produtivos com a predominância 
do minifúndio intensivo na bacia leiteira 
do norte-centro litoral, da produção ex-
tensiva nas zonas mais a sul e em amplas 
franjas do interior e com um minifúndio 
extensivo no arquipélago açoriano. De-
senvolveu-se também com dois distintos 
modelos industriais, no continente e nos 
Açores, função da sua diferente proximi-
dade dos mercados de consumo.

É um sector com sinais característicos 
que o distinguem dos seus congéneres de 
outros países comunitários, com destaque 
para a sua excentricidade geográfi ca (a 
que se adiciona a ultraperiferia açoriana), 
para a sua elevada concentração produtiva 
(mais de 80% da matéria-prima é produ-
zida numa estreita faixa do norte-centro 
litoral e em duas das nove ilhas açorianas) 
e para a forma como o leite é utilizado na 
laboração dos diferentes produtos lácteos, 
com um peso muito signifi cativo do fabri-
co de leite UHT. É um sector que se sus-
tenta essencialmente do mercado domés-
tico, mas que vê uma parcela fundamental 
da produção leiteira muito dependente 
de factores de produção provenientes do 
mercado externo.

Uma análise de contexto

Hoje, vinte anos volvidos da plena ade-
são ao mercado lácteo comunitário, não é 
excessivamente complicado construir o 
que normalmente se designa por Matriz 
SWOT da fi leira do leite em Portugal, sa-
lientando, desde logo, as suas principais 
forças, como a organização vertical do 
sector, a efi ciência industrial (em especial, 
nos segmentos do leite e do iogurte), a 
capacidade industrial instalada, com capa-
cidade para processar volumes crescentes 
de matéria-prima, a capitação do consumo 
de vários produtos (principalmente, leite 
e iogurte) e a clara preferência dos nos-
sos consumidores pelos produtos lácteos 
nacionais.

Ao invés, mesmo com o elevado 
grau de concentração, modernização e 
profi ssionalização, a performance de uma 
elevada parcela das nossas explorações 
leiteiras está ainda algo longe dos me-
lhores padrões comunitários. A produção 
queijeira, por seu lado, tem uma capacida-
de industrial muito pulverizada.

O mercado nacional é de diminuta di-
mensão e é marcado pela excentricidade 
geográfi ca, excentricidade que inviabiliza 
também alternativas consequentes para o 
aprovisionamento da indústria de lacti-
cínios nacional e, fi nalmente, observa-se 

um grau de internacionalização reduzido, 
mais ainda quando um grau de auto sufi ci-
ência que ronda os 106%.

As principais ameaças passam pelo 
infl acionamento contínuo dos facto-
res de produção, o que conjuntamente 
com o agravamento do diferencial de 
competitividade ao nível da produção lei-
teira, fruto da alteração das regras comu-
nitárias para o mercado lácteo, pode gerar 
um incremento do abandono produtivo e, 
consequentemente, problemas de aprovi-
sionamento para a indústria de lacticínios 
nacional e um aumento das importações 
de leites, queijos e iogurtes. 

Mas as ameaças vêm também, por 
exemplo, do reforço da concentração na 
moderna distribuição em Portugal, ou, 
noutro nível, dos ataques, infelizmente 
cada vez mais frequentes, à imagem sau-
dável do leite e dos produtos lácteos.

Mas há também oportunidades evi-
dentes, ao nível do robustecimento das 
explorações leiteiras e do reforço do seu 
auto-aprovisionamento alimentar, redu-
zindo a importação de factores de produ-
ção e limitando a volatilidade dos custos 
inerentes; ao nível de uma melhor valo-
rização da matéria-prima, através do seu 
direccionamento para um mix de produtos 
de acrescido valor. Há também oportuni-
dades numa aposta num leque alargado 
de produtos, do tradicional ao funcional, 
e em novos segmentos de mercado, de que 
podem ser exemplos os idosos ou os con-
sumidores em movimento. Aposta fun-
damental deverá ser a do incremento do 
consumo per capita dos diferentes tipos de 
queijo, quer no consumo directo, quer nos 
canais da indústria alimentar, do food ser-
vice ou do chamado Horeca.

Algumas pistas de evolução

Finalmente a passagem do “onde 
estamos” para o “para onde vamos?”. 
Sem pretender fazer um exercício de 
futurologia, tentaremos fazer o número 
arriscado de deixar algumas pistas sobre 
possíveis evoluções para o futuro da fi lei-
ra do leite em Portugal.

Começando pela produção, recordaria 
que os números divulgados pelo IFAP no 
fi nal da campanha de 2011/2012 mostra-
vam encontrar-se em actividade 7.415 
produtores (4.422 no continente e 2.993 
nos Açores) a que corresponderam entre-
gas totais de 1.843.564 toneladas de lei-
te. Contudo, o escalão de entregas de até 

A importância do sector leiteiro em Portugal e nos Açores é inquestionável. O seu peso 
na economia nacional (quase 1,3%), no complexo agro-alimentar (a rondar os 15%) ou 
na cesta de compras dos consumidores portugueses (quase 20%) não deixa, estou cer-
to, qualquer margem para dúvidas.

Existem 937 explorações agrícolas nos Açores com menos de 15 vacas...
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80.000 kg (ou, se quisermos, explorações de até 15 
vacas), incluía 2.675 produtores (1.702 no continente 
e 973 nos Açores), ou seja, mais de 36% do total, sen-
do que as suas entregas não ultrapassavam as 84.219 
toneladas, isto é, menos de 5% do total. Daqui, ser 
relativamente fácil concluir que existe ainda razoável 
espaço para o robustecimento do tecido produtivo, em 
dimensão, mas também na sua organização, em espe-
cial, no que se refere à origem da alimentação animal 
dada aos seus efectivos.

Mas haverá seguramente lugar a uma incorporação 
sustentada das exigências a nível ambiental e a nível 
da saúde e do bem-estar animal, com investimentos 
avultados e pouco reprodutivos, mas, em simultâneo, 
implicações evidentes a nível da imagem do leite e 
produtos lácteos junto da opinião pública e, em espe-
cial, dos consumidores, como haverá também que 
promover uma produção e correspondente valori-
zação cada vez mais adequada ao destino indus-
trial da matéria-prima.

Finalmente, seria uma evidente mais 
valia o reforço, valorização e industriali-
zação das produções de leite de cabra e 
de ovelha, muito direccionadas para 
a produção queijeira, mas igual-
mente para os segmentos da 
manteiga e do leite embalado, 
produtos com procura ainda 
escassa mas com poten-
cial de crescimento.

Do lado da indús-
tria, o caminho de-
verá passar pela 
crescente con-
centração 

no sector queijeiro, onde é ainda notória uma ato-
mização excessiva, bem como pela valorização do 
lactossoro e a produção de diferentes ingredientes 
lácteos.

A valorização da nata e da manteiga são, também, 
factores relevantes na competitividade das indústrias 
lácteas nacionais. Muito em especial nas empresas 
de menor dimensão, há ainda muito a fazer em ma-
térias como a logística, a gestão ou a capacidade de 
resposta às exigências dos clientes, sendo que, face à 
capacidade instalada existente, os investimentos deve-
rão incidir maioritariamente nos factores de efi ciência 
extra-produtivos.

No que se refere ao produto, há que promover uma 
adequação crescente dos produtos colocados no mer-
cado com as preferências actuais dos consumidores, 
mas também, inovando, adivinhando tendências e ge-
rando novas necessidades. Um segmento especialmen-
te crítico é o do queijo, onde o desejado crescimento 
da capitação do consumo passará, sem dúvida, pelo 
desenvolvimento de novos linhas de queijos portugue-
ses, direccionadas para diferentes utilizações e para 
distintos momentos de consumo. No queijo, como nos 
restantes produtos lácteos, deverá ser dada uma aten-
ção crescente ao desenvolvimento de produtos para os 
canais do food service, da hotelaria e da restauração. 
Aprimorar os produtos tradicionais, mas desenvolver 
produtos mais massifi cados de excelente qualidade 
contribuirá para a consolidação do consumo que, 
num futuro próximo, voltará a dar uma forte 
atenção aos chamados produtos funcionais.

Finalmente, em relação ao mercado, há 
que tentar contornar a ditadura e mono-
pólio crescente da moderna distribui-
ção, apoiando a regeneração de um 
comércio mais tradicional, mas 
de inequívoca qualidade, mas 
também apostando em canais 
de comercialização alterna-
tivos, como por exemplo 
o online. As empre-
sas deverão apostar 
cada vez mais na 
exportação dos 
produtos lác-
teos nacio-
nais, sem 

nunca abdicar de uma estratégia de substituição 
das importações que diariamente invadem as pra-
teleiras dos espaços comerciais em Portugal. A 
nível institucional, mas também a nível co-
mercial, deverá ser promovido o consumo, 
mas também defendida a imagem do leite 
e lacticínios fabricados no nosso país 
e, acima de tudo, exigida uma maior 
transparência da cadeia de valor e 
o reequilíbrio das relações co-
merciais.

Pedro Pimentel
Presidente da ANIL
Gazeta Rural

O futuro do leite nos Açores passa por contornar
a ditadura e monopólio da distribuição moderna
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Contente diz que vai
ser deputado regional

O ex-secretário regional da Ciência, 
Tecnologia e Equipamentos, José Conten-
te, assegurou ontem que pretende exercer 
o mandato de deputado regional para que 
foi eleito a 14 de Outubro, afastando a 
possibilidade de ser candidato à presidên-
cia do PS/Açores.

José Contente, cuja candidatura à li-
derança do partido na região foi apontada 
nos últimos dias, depois de ter sido gorada 
a possibilidade de assumir a presidência da 
Assembleia Legislativa dos Açores, frisou 
que “não é verdade” que esteja a preparar 
uma candidatura.

“Isso é uma invenção, que nunca foi 
falada, nem sequer pensada”, afirmou José 
Contente, em declarações à Lusa, acres-
centando que pretende exercer o manda-
to de deputado regional e apenas admite, 
dentro de alguns meses, equacionar uma 
eventual candidatura à presidência da Câ-
mara de Ponta Delgada.

“Sou deputado regional e, no próximo 
ano, apenas poderei tomar uma decisão em 
relação à candidatura à Câmara de Ponta 
Delgada”, afirmou.

José Contente, que chegou a ser apon-
tado como um dos possíveis candidatos a 

presidente do Governo dos Açores pelo 
PS, desempenhou as funções de coordena-
dor da campanha de Vasco Cordeiro, que 
foi eleito presidente do executivo regional 
a 14 de Outubro e tomou posse do cargo 
na terça-feira.

O presidente do PS/Açores continua a 
ser Carlos César, mas, tal como aconteceu 
com a presidência do executivo regional, 
também no partido o seu sucessor será 
Vasco Cordeiro.

A 22 de Outubro, numa declaração à 
Lusa, Carlos César anunciou que o pro-
cesso de reestruturação interna do partido, 
que inclui a eleição do “novo líder”, estará 
concluído no final de Janeiro.

A Comissão Regional do PS/Açores 
reúne-se amanhã em Ponta Delgada para, 
entre outros assuntos em agenda, apro-
var os procedimentos para a eleição do 
presidente do partido e para a realização 
do XV Congresso Regional. A Comissão 
Regional, principal órgão do partido entre 
congressos, é composta por 30 elementos 
eleitos em congresso, cinco representantes 
da JS/Açores, o presidente do Grupo Par-
lamentar e todos os secretários coordena-
dores de ilha e autarcas socialistas.

Exclui ser líder do PS/Açores

‘Laboratório natural’
de moluscos na Região

Os Açores têm identificadas 110 
espécies de moluscos terrestres, 
metade das quais endémicas, o que 
faz do arquipélago um “laboratório 
natural” para o seu estudo, afirmou 
António Frias Martins, presidente 
da Associação Mundial de Malaco-
logia.

“Nos Açores podem ser obser-
vados e estudados os processos 
evolutivos, sendo, portanto, um la-
boratório natural”, frisou o inves-
tigador, em declarações à agência 
Lusa, acrescentando que ainda exis-
tem por descrever na região mais de 
25 espécies novas para a ciência.

Estas condições naturais permi-
tiram que os Açores fossem o local 
escolhido para acolher o Congresso 
Mundial de Malacologia, que vai de-
correr entre 21 e 28 de Julho de 2013 
e trará à região cerca de 400 cientis-
tas de 70 nacionalidades.

“Esta reunião colocará os Açores 
no mapa da malacologia mundial. 
Não seremos ultraperiféricos, mas 
o centro da ciência malacológica”, 
destacou Frias Martins, frisando 

que a reunião permitirá desenvol-
ver “muitos contactos científicos”, 
enriquecendo a prestação científica 
açoriana e tornando a região mais 
conhecida.

O congresso vai decorrer na Uni-
versidade dos Açores, em S. Miguel, 
onde António Frias Martins é docen-
te e investigador no Departamento 
de Biologia, liderando há vários anos 
uma investigação sobre a evolução 
dos moluscos terrestres nos Açores.

Para o investigador, os Açores, 
conjuntamente com a Madeira e as 
Canárias, possuem uma mais-valia 
em termos de investigação científi-
ca que resulta de serem arquipélagos 
afastado das zonas continentais, com 
ilhas com idades diferentes e afasta-
das entre si.

Frias Martins salientou que o pri-
meiro caracol endémico foi encon-
trado nos Açores em 1845, acres-
centando que, desde essa altura, a 
biodiversidade dos moluscos terres-
tres no arquipélago tem sido estuda-
da ao nível morfológico, anatómico, 
molecular e ecológico.

Congresso vai reunir 400
cientistas nos Açores
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Carlos César é cidadão honorário
do concelho da  Ribeira Grande

O presidente da câmara municipal da Ribeira 
Grande, Ricardo Silva, considerou ontem à noite 
que “Carlos César sempre nos impeliu à mudan-
ça qualitativa que era necessário fazer, aqui, na 
Ribeira Grande, como nos Açores. Sempre acre-
ditou no valor da descentralização, no poder da 
juventude e no querer fazer bem feito”. 

O edil, que falava na cerimónia de entrega do 
diploma de cidadão honorário do concelho ao 
presidente cessante do Governo dos Açores, en-
fatizou o trabalho realizado por Carlos César ao 
longo de dezasseis anos, sublinhando que “tra-
balhou afi ncadamente para que do seu mandato 
fi casse a marca do progresso material e intelec-
tual como alicerces do indelével desenvolvimen-
to das nossas gentes”.  

“Na sua natural convivência passou a mensa-
gem humanista de que as pessoas estão primei-
ro e convenceu-nos que o futuro ganha-se com 
trabalho, e apostando na educação e no conhe-
cimento das gerações mais novas”, acrescentou 
o autarca, perante um Teatro Ribeiragrandense 
com lotação esgotada.

Para o presidente da autarquia nortenha, 
Carlos César foi um “parceiro” no desenvolvi-
mento do concelho ao nível das suas múltiplas 
potencialidades naturais, económicas, cultu-
rais e sociais e soube “potenciar a capacida-
de empreendedora dos ribeiragrandenses 
para se alcançar mais progresso”.

Referiu que “hoje temos mais e me-
lhores escolas, habitações, creches 
e jardins-de-infância, melhores 
portos e outras acessibilida-
des viárias que potenciaram 
a nossa agricultura, pecu-
ária e pesca”.

Carlos César, se-
gundo o autarca, 
faz hoje parte do 
“nosso povo, 
determina-

do e trabalhador e que tem sabido ao longo dos 
seus cinco séculos de história concretizar os seus 
sonhos na procura perene de mais bem-estar e 
desenvolvimento”.  

A distinção concedida ao presidente 
cessante do Governo dos Açores foi 
aprovada, por unanimidade, em reu-
nião camarária.

Na acta da reunião em que 
foi tomada a decisão pode 
ler-se que se trata do “jus-
to reconhecimento pelo 
inegável empenho, ab-
negado contributo e 
imensurável dedi-
cação votados 
ao desenvolvi-
mento da 

Ribeira Grande durante os dezasseis anos em 
que, exemplarmente, assumiu as funções de 
Presidente do Governo dos Açores”.

 A cerimónia terminou com um mo-
mento musical com Ana Paula An-
drade ao piano, Rafael Carvalho, 
na viola da terra e Fátima Sousa e 
José Carlos Jorge, da Associa-
ção Artepalco, com a decla-
mação de poesia. Antes do 
pano cair, a Banda Filar-
mónica “Santíssimo 
Salvador do Mun-
do” entoou os hi-
nos da Ribeira 
Grande e da 
Região.

O ex-presidente do Governo dos Açores, Carlos César, recebe certificado de cidadão honorário
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PONTA DELGADA
Apartamento T2. Box Fechada. 
Acabamentos de Qualidade Superior. 
Localização Central.

PD093120201                               195.000,00€

ESTA OPORTUNIDADE DE INVESTIMENTO PARA 
COMPRAR OU PARA COMPRAR E ARRENDAR

A imobiliária em que mais 
portugueses confiam

PD093120182                             150.000,00€

PICO DA PEDRA
Propriedade com 1.108 m2. 
Moradia Rústica. Instalações de Apoio e 
Armazenamento.
Potencial Turístico.

MELHORLOJA
ERA 20112º LUGAR

PONTA DELGADA
Lote de Terreno p/ Construção de Moradia. 
Área de 258 m2. 
Bons Acessos.

PD093120184                                 77.500,00€

PONTA DELGADA
Apartamento T1. 
Quintal c/ 110 m2. 
Garagem. Localização Privilegiada.

PD093120058                                122.500,00€

MOSTEIROS
Moradia de 2 Quartos. 
Entrada Lateral. Anexo. 
Zona Recatada.

PD093120241                                 87.500,00€

ARRIFES
Moradia de 2 Quartos. 
Terreno c/ 500 m2.
Oportunidade.

PD093120031                                55.000,00€

PONTA DELGADA
Moradia de 3 Quartos.
2+1 Pisos. 
Quintal c/ Anexo.

PD093120046                                   90.000,00€

PONTA DELGADA
Moradia de 5 Quartos. 
Entrada Lateral. 
C/ Terreno de 527 m2.

PD093110478                              265.000,00€

SANTO ANTÓNIO
Terreno Agrícola e Florestal. 
Acessos Privilegiados. Área de 250.000 m2. 
Produto Único.

PD093110455                                 400.000,00€
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José Gabriel Moniz
Médico Dentista

Sandrine Ferreira
Especialista em Ortodontia pelo MEC

(aparelhos fixos e removíveis)

Temos protocolos
com as seguintes empresas:
GROUPAMA, LIBERTY, ZURICH, Eurovida Sorriso, 
Popular Seguros-Media/Plus, INTER PASS 
Premier, Dentalrede/ Marinha/ Exército, AMI, 
SMP (Serviço Médico Permanente), Eurovida 
Mulher Segura, Dentalclinic, Ultramed-Planus, 
Ecco-Salva-And Saúde, ADMG,  SPRA, SINTAP, 
CGD, ADME.

Estamos abertos de
Segunda a Sexta feira

das 10h às 13h e das 14h às 19h

296 281 990
964 623 232

Rua Santa Barbara, nº1
  Ponta Delgada

email: josegabrielmoniz@sapo.pt
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Centro de Fisioterapia
Dir. Técnica: Drª Ana Cristina Melo

Fisioterapeuta

Traumatologia

LMERT (lesões
musculo-esqueléticas 
relacionadas com o 
trabalho)

Neurologia

Escoliose

R.P.G ( Reeducação
Postural Global)

Drenagem Linfática

Respiratória
(crianças, adolescentes 
e adultos)

Terapia da fala
Pilates
Classes "Jovem aos 65"
Classes de Obesidade Infantil/Adulto
Classes de Corpo em Movimento
Massagem de Relaxamento
Preparação Pré e Pós Parto
Photon Dome Plus

Centro de Fisioterapia
Rua Bento José Morais, 23 2º Sul

9500-772 Ponta Delgada
Telf.: 296 650 750
Tlm.: 918 662 815

physiscentro@gmail.com

OUTROS SERVIÇOS

CONSULTAS

TRATAMENTOS
DE FISIOTERAPIA

Ortopedia
Fisiatria
Cirurgia Vascular
Dietista
Psicologia

Acordos:

SAMS * Companhia de Seguros 
Lusitânia*Açoreana Seguros* Clubes 
Desportivos* Associação de Socorros 
Mutuos* Sintap* Magic Gym*
Clinica S. Sebastião 

Rua José Barbosa, 21A
9500-453 Fajã de Baixo
Ponta Delgada

Médicos 
Especialistas

TécnicosMedicina
Geral e Familiar

Cardiopneumologia
Massagem de
recuperação
Drenagem Linfática 
Manual

Enfermagem
Podologia

Pediatria
Psiquiatria
Psicologia

tel/fax. 296 636 609
clinicamedica.fb@gmail.com

Contacte-nos

e informe-se
dos nossos

serviços
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CARLOS BARBOSA
Técnico de Massagem de Recuperação

e
Medicina Desportiva

Massagem de recuperação manual e com 
electroterapia principalmente do foro muscular, 
tais como: coluna, artroses, entorses c’rotura de 

ligamentos em qualquer articulação, etc.

Medicina Desportiva
Toda as lesões do atleta em todas as 

modalidades e idades.

Rua do Amorim, 3-E – Ponta Delgada
Telefone: 296 652 587 – Telemóvel.: 916 992 562 

Marcações a partir das 15 horas

SaúdeSaúde
Cuide da sua saúde com as nossas sugestões!
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AZORES PARQUE
Rua Engº Rolando de Sousa Lima, 100
9500-794 Ponta Delgada
pontadelgada@eletrorequetim.pt

Contactos:

934 434 336
296 383 408

Cabos Elétricos
Corte e Proteção

Quadros Elétricos
Controlo Industrial

Material de Instalação
Iluminação

Sistemas de bombagem
Ferramentas
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Primeira célula 
do aterro de S. Miguel
já foi selada

A primeira célula do Aterro Sanitá-
rio de S. Miguel, inaugurada em 2001 
para receber resíduos sólidos de cinco 
dos seis concelhos desta ilha dos Aço-
res, foi selada por ter atingido o seu 
limite de capacidade, foi ontem anun-
ciado.

“Está concluída a selagem da pri-
meira célula do Aterro Sanitário da 
Estação de Tratamento de Resíduos 
Sólidos da Ilha de S. Miguel”, revelou 
a Associação de Municípios da Ilha 
de S. Miguel (AMISM), acrescentan-
do que esta célula recebia os resíduos 
indiferenciados produzidos nos conce-
lhos de Ponta Delgada, Lagoa, Ribeira 
Grande, Vila Franca do Campo e Po-
voação.

Na sequência da selagem, “está em 
curso a mitigação de gases de efeito de 
estufa por via da destruição do biogás 
produzido pelos resíduos da célula”.

A AMISM frisou, em comunica-
do, que é sempre necessário proceder 
à queima do biogás (mistura de gás 
metano e dióxido de carbono que se 
forma na camada de resíduos e que 
deve ser drenado) “para evitar explo-
sões”, acrescentando que esta queima 
será “aproveitada para a produção de 
energia dentro de um ano”.

Actualmente, o Aterro Sanitário 
de S. Miguel tem em exploração a se-
gunda célula, cuja capacidade de vida 
útil se estima que esteja esgotada em 
2014.

Diocese reclama
património no 
Tribunal da Horta

No Tribunal da Horta, a Diocese de 
Angra reclama o património da con-
gregação religiosa “Pia União das Es-
cravas do Divino Coração de Jesus”, 
avaliado em seis milhões de euros.

O processo judicial decorre os seus 
trâmites normais até ao julgamento e 
sentença.

A congregação “Pia União das 
Escravas do Divino Coração de Je-
sus” tem propriedades espalhadas por 
Leiria, Ourém, Fátima, Coimbra, e 
Horta e está envolvida em vários pro-
cessos judiciais interpostos por duas 

dioceses. 
Ricardo Sá Fernandes, advogado 

da congregação, lamenta que o assunto 
tenha chegado ao tribunal. 

A Diocese de Angra, contactada 
pela RTP/A, optou por só se pronun-
ciar quando o caso judicial estiver 
concluído, o que deve acontecer no 
início do próximo ano. 

Até lá a Diocese dos Açores man-
tem um silêncio que já perdura vários 
meses desde que o ‘Correio dos Aço-
res’ procurou apurar informações so-
bre o processo judicial.

Seis milhões de euros requeridos
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Colapso da Imprensa regional
não faz sentido nos Açores

O Jornal “A União”, da ilha Ter-
ceira, anunciou que deixará de existir 
como diário a partir de Janeiro e passa-
rá a semanário religioso, tendo despedi-
do toda a redacção. Enquanto isso, em 
Portugal continental 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 informação e 
a chamada era digital, numa primeira fase, 
e, subsequentemente, as redes sociais, co-
meçaram por colocar novos desafi os aos 
meios de comunicação social convencio-
nais ou tradicionais. Assistimos à expansão 
do jornalismo do cidadão e a novas formas 
de fazer jornalismo. Muitos analistas vati-
cinaram o fi m dos meios de comunicação 
social tradicionais. Contudo, a era digital, 
ao atrair novos públicos para o debate pú-
blico acabou por potenciar, num primeiro 
momento, um aumento das tiragens de 
muitos jornais de referência tanto a nível 
internacional como nacional. Assistiu-se, 
também, à proliferação de publicações, de 
estações de rádio e, sobretudo, de canais 
televisivos temáticos ou especializados.

A crise fi nanceira internacional ocor-
rida a partir de 2008, associada à cres-
cente concentração da propriedade dos 
meios de comunicação social, conduziu 
a uma retracção 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 
suprimir a edição impressa dos jornais e 
de outras publicações de que são proprie-
tários.

Cabe referir que não se assiste a uma 
diminuição do número de leitores das 
edições electrónicas dos jornais e de ou-
tras publicações, antes pelo contrário. O 
desafi o é implementar estratégias que 
complementem o tipo de leitores (edição 
impressa e electrónica) e as receitas de 
publicidade. Como exemplo, posso citar 
o fi m da edição em papel do Wall Street 
Journal, com uma edição electrónica em 
parte aberta ao público em geral e com 
milhões de assinantes para a sua edição 
electrónica em versão integral. Tam-
bém assistimos recentemente ao fi m da 
versão em papel da revista de referência 
“Newsweek”.

No caso da imprensa açoriana, os desa-

fi os são maiores, pois o número de leitores 
é muito menor e de cariz mais generalista, 
difi cultando uma solução que passe ex-
clusivamente por edições electrónicas ou 
edições especializadas. O caso da União 
insere-se num contexto regional, nacio-
nal e internacional de grande difi culdades 
para a imprensa escrita, com redefi nição 
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 pu-

blicados nos espaços regionais com menor 
densidade populacional terão difi culdade 
em manter a sua viabilidade económica 
e fi nanceira. Tenderão a sobreviver os 
pequenos jornais locais e as publicações 
detidas por grupos editoriais com projec-
ção nacional, caso do Açoriano Oriental, 
ou por grupos económicos com alguma 
implantação na região, caso do Diário In-
sular.

Dada a dimensão do mercado dos 
Açores, considera legítimo que a Região 
retome apoios pelo menos aos factores 
de produção, que permitam manter um 
tecido de comunicação social signifi cati-
vo nas ilhas?

Essa decisão, como é evidente, ca-
berá ao governo regional e à assembleia 
legislativa regional dos Açores, bem como 
à sociedade civil açoriana. Contudo, será 
difícil imaginar uma região como os Aço-
res sem impressa escrita livre e, sem a 
opção política por apoiar a produção e di-
fusão da comunicação impressa regional, 
assistiremos a um gradual empobrecimen-
to da esfera pública açoriana. Com a RTP-
Açores reduzida a uma simples “janela”, 
como será fomentado o debate público 
nos Açores e qual a qualidade da informa-
ção local e regional acessível a todos os 
cidadãos dos Açores?

Com o encerramento d’ “A União”, 
a ilha Terceira fi ca reduzida a um jor-
nal. Que consequências esta situação po-
derá ter para a sociedade terceirense?

Uma sociedade livre e democráti-
ca precisa necessariamente de debate de 
ideias, de confronto de opiniões, de pers-
pectivas diferenciadas sobre os aconteci-
mentos e sobre as opções colectivas e as 
estratégias de futuro. Sem o acesso a opi-
niões políticas, éticas e ideológicas distin-
tas não poderemos ter uma esfera pública 
dinâmica e confi guradora de uma cidada-
nia plena. E o pior para uma sociedade é 
a percepção de que instituições poderosas 
como a Igreja Católica se retiram do espa-
ço de debates de ideias.

Acha que estes cortes nos jornais de 
todo o país poderão ser um indício do 
fi m do jornalismo em papel?

Não me parece que assistiremos ao 
fi m do jornalismo em papel, até porque 
muitos dos leitores não têm acesso às ver-
sões electrónicas dos jornais e de outras 
publicações. Assistiremos, sim, à sobre-
vivência de um menor número de títulos, 
com fortes grupos editoriais e económicos 
de apoio e, disso não haverá dúvida, a um 
empobrecimento do debate público e à 
veiculação de opiniões dominantes com 
menor capacidade de representação dos 
mais desfavorecidos e daqueles que não 
têm porta-vozes ou mediadores.

                DI/CA

 

José Manuel Mendes, natural da ilha Terceira, professor de Sociologia da Comunicação 
Social na Universidade de Coimbra, defende intervenção pública para evitar colapso da 
Imprensa nos Açores. “Uma sociedade livre e democrática precisa necessariamente de 
debate de ideias, de confronto de opiniões, de perspectivas diferenciadas sobre os acon-
tecimentos e sobre as opções colectivas e as estratégias de futuro”, defende

José Manuel Mendes, sociólogo açoriano a leccionar na Universidade de Coimbra

José Mendes defende a concessão de apoios estatais à Imprensa regional

Colapso da Imprensa regional não faz sentido nos Açores
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Sindicatos condenam
políticas de exploraçãoO Estado 

Social...
 

O  Estado Social é a forma de or-
ganização, de uma sociedade, para 
dar uma resposta colectiva às ne-
cessidades de cada indivíduo.
Depois de lermos esta frase, res-
salta à memória o que temos de 
bom no nosso Estado Social. O  
acesso tendencialmente gratuito 
à saúde e à educação; o apoio a 
quem se encontra desempregado 
(ou simplesmente impossibilitado 
de trabalhar), mas também a quem 
já tenha trabalhado uma vida intei-

ra por forma a usufruir de uma merecida reforma na sua 
velhice...
Todos nós, de alguma forma, concordamos com a exis-
tência de um Estado Social, embora com perspectivas di-
ferentes.
Há quem defenda um Estado Social “máximo”, com  aces-
so a tudo e a todos, de graça e sem contenção, usando a  
“velha” receita de sempre: impostos e mais impostos, até 
se atingir o valor pretendido.
Também há quem defenda um Estado Social “mínimo”, 
onde se procura garantir apenas o necessário, e somente 
a quem necessita efectivamente, de ajuda por forma a não 
sobrecarregar exageradamente os cidadãos com impostos.
E qual deve ser o modelo do Estado Social?
A resposta a isso, não sei e possivelmente ninguém a sabe-
rá, pois será aquilo que nós, colectivo, quisermos.
Possivelmente, quando somos mais beneficiados pelo Es-
tado Social, em relação ao que pagamos, somos a favor de 
um Estado Social máximo... mas quando, embora benefi-
ciando dele, pagamos mais do que aquilo que recebemos, 
defendemos o Estado Social mínimo, não estando dispos-
tos a pagar mais do que isso mesmo.
Na verdade e em proporções diferentes, todos nós em de-
terminadas fases da nossa vida, recebemos mais do que 
damos e noutras damos mais que recebemos.
Torna-se assim, manifestamente necessário, um 
equilíbrio entre estas duas perspectivas, levando 
em conta que quem beneficia tem esse direito, 
mas que quem o financia, através dos impos-
tos, também tem o direito a pagar só o ne-
cessário.
É neste contexto que devemos reflec-
tir, colectivamente, sobre as recentes 
afirmações do Ministro das Finan-
ças, Vítor Gaspar.
 «Existe aparentemente um 
enorme desvio entre o que os 
portugueses acham que de-
vem ter como funções do 
Estado e os impostos 
que estão dispostos a 
pagar».

 A União de Sindicatos de Angra do Heroísmo, na Terceira, Açores, condenou ontem 
as políticas de “exploração e empobrecimento” do Governo da República, apelan-
do à mobilização para a greve geral convocada para 14 de Novembro.
“O Governo quer pôr os trabalhadores e o povo a pão e água. É preciso que 
todos os trabalhadores se levantem e lutem contra o aumento da exploração 
e o empobrecimento generalizado das famílias e do país”, afi rmou Vítor 
Silva, coordenador da União de Sindicatos de Angra do Heroísmo 
(USAH). Vítor Silva, que falava numa conferência de imprensa 
nesta cidade da ilha Terceira, salientou que “a pobreza e a exclu-
são social são uma realidade terrível nos Açores”, acrescentan-
do que o desemprego é “um fl agelo para milhares de famí-
lias açorianas”. A USAH criticou o Orçamento de Estado 
para 2013, alertando que as suas consequências “serão 
trágicas e dramáticas”, tendo em conta a “redução” 
dos apoios e da protecção social, além dos cortes 
nos rendimentos, nos subsídios de desemprego 
e de doença e noutras prestações sociais, o 
que “agrava a destruição das funções so-
ciais do Estado”. Esta estrutura sindical 
apelou, por isso, aos trabalhadores 
para que “acabem com esta polí-
tica e este Governo, antes que 
este Governo e esta política 
acabem com o país”, con-
siderando que existem 
“outras respostas” e 
que “é preciso ir 
buscar o dinhei-
ro a quem o 
tem”.

“O Governo quer pôr os trabalhadores e o 
povo a pão e água”, dizem os sindicatos

Gonçalo Almiro 
Matos Costa
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A QUALIDADE 
QUE FALTA À 
SUA CASA!

CAIXILHARIA EM ALUMÍNIOS

CAIXILHARIA EM PVC

AUTOMATISMOS

PORTÕES DE GARAGEM
SOPRAC
Novos Materiais de Construção Civil, Lda.
Rua Dr. Filipe da Cunha Álvares Cabral, 9 - Ponta Delgada - Tel.: 296 629 402 
Fax: 296 629 403/296 472 073 - E-mail: soprac@acorpar.pt
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reserve já 296 285 740
Rua Comandante Jaime de Sousa

Ponta Delgada - Aberto das 7h30 às 24h00 (2ª a Sáb)

Frango ,Pestiscos
Bifes, Mariscos e muito mais...

DOCAS
CERVEJARIA TRADICIONAL

PARQUE ATLÂNTICO - CONTACTO 296287500

Almoços e Jantares
Especialidade Pernil 

Exclusivo só no Parque Atlântico

Estamos agora
em Ponta Delgada

Edifício Lotaçor
Porto de Pescas

continuamos com a nossa verdadeira
 especialidade bife à mandarina e agora com 

peixe fresco todos os dias da lota para o prato

amplo
estacionamento!!
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contactos:
296 281 140 
966 797 084

Rua Diário dos Açores, 35 - 9

Buffet 6€
Prato Económico 5.50€
Prato da crise 3.50€

ao almoço todos os dias c/ ementa variada

inclui: bebida, pão e café

reservas
encomendas

preços especiais para 
grupos c/ animação...

...só existe 2 maneiras de comer 
bem...em casa e no Giro
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Reacção ao stress 
dita estado de saúde 
anos mais tarde

Estudo publicado nos “An-
nals of Behavioral Medici-
ne”

Contrariamente à crença popular, o stress não causa 
problemas de saúde. Na verdade é a reacção das pesso-
as ao stress que determina o estado de saúde anos mais 
tarde, sugere um estudo publicado “Annals of Behavio-
ral Medicine”.

Neste estudo os investigadores da Penn State, nos 
EUA, decidiram investigar as relações que existem en-
tre os eventos do stress diário, a reacção das pessoas a 
esse eventos, bem como o seu estado de saúde e bem-
estar 10 anos mais tarde.

Ao longo de oito noites consecutivas, os investi-
gadores questionaram 2.000 indivíduos sobre os even-
tos ocorridos nas 24 horas anteriores. Adicionalmente 
os participantes foram também questionados sobre: a 
forma como ocupavam o seu tempo, o seu humor, sin-
tomas de saúde, produtividade e situações de stress a 
que tinham sido submetidos, nomeadamente se fi carem 
presos no trânsito ou se tinham discutido com alguém.

Os autores do estudo também recolheram amos-
tras de saliva dos participantes em quatro momentos 
distintos, ao longo de quatro dos oito dias de estudo. 
A partir destas amostras foi determinado a quantidade 
da hormona do stress, o cortisol. Posteriormente esta 
informação foi correlacionada com os resultados dos 
questionários, estado de saúde crónico, personalidade 
dos participantes bem como a suas redes de contactos. 
Este tipo de associação foi feito em 1995 e novamente 
em 2005.

O estudo apurou que os indivíduos que fi cavam 
perturbados com o stress diário e continuam a debru-
çar-se sobre as situações stressantes, mesmo após es-
tas já terem ocorrido, apresentavam um maior risco de 
sofrer de problemas crónicos, especialmente dor asso-
ciada à artrite ou problemas cardiovasculares, 10 anos 
mais tarde.

Na opinião de um dos autores do estudo, David 
Almeida, existem pessoas que têm mais tendência a vi-
verem momentos stressantes nas suas vidas. Os jovens, 
estão, por exemplo, mais sujeitos ao stress que os ido-
sos, ou as pessoas com maiores capacidades cognitivas 
sentem mais stress que os indivíduos com menores 
capacidades. “O que realmente é interessante é a for-
ma como estas pessoas lidam com o stress”, referiu o 
investigador em comunicado de imprensa.

Os autores do estudo verifi caram ainda que as pes-
soas com 65 ou mais anos de idade tendem a ser mais 
reactivas do que os jovens, pois não estão tão expostas 
ao stress nesta fase da vida e consequentemente não es-
tão habituadas a lidar com ele. Foi também constatado 
que em comparação com os indivíduos com capacida-
des cognitivas e nível de educação mais elevado, as que 
tinham menores capacidades cognitivas e nível de edu-
cação baixo eram mais reactivas ao stress, pois tinham 
menos controlo sobre os eventos stressantes.

Apesar do stress poder ser indicador de uma vida 
com difi culdades, pode simplesmente signifi car que a 
pessoa está envolvida em vária actividades e experiên-
cias. “Se este for o caso, a resposta não está em dimi-
nuir a exposição aos eventos stressantes, mas sim tentar 
encontrar uma forma de os controlar melhor”, conclui 
David Almeida.

Alert



Lares de infância e juventude vão receber 
mais dinheiro

Protocolo assinado ontem contempla vários projectos e medidas de implementação faseada, 
com vista a responder às necessidades de cada vez mais famílias.

As verbas são provenientes de Bruxelas

A Segurança Social vai aumentar 
o valor da comparticipação mínima 
para Lares de Infância e Juventu-
de (LIJ) e Centros de Acolhimento 
Temporário. É uma das novidades 
do protocolo que foi ontem assina-
do.

São mais 225 euros por utente 
para os Lares de Infância e Juventu-
de, subindo a comparticipação men-
sal para 700 euros. A medida vai ter 
implementação faseada.

Também os Centros de Aco-
lhimento vão ter um aumento da 
comparticipação para o mesmo va-
lor.

O protocolo, prevê a 
implementação de projectos piloto 
para um novo funcionamento para 
os LIJ, não sendo ainda conhecidos 
pormenores.

O Ministério de Pedro Mota So-
ares cria ainda novas medidas para 
responder à crise que afecta muitas 
famílias, com a melhoria da distri-
buição de alimentos que sobram de 
restaurantes e supermercados.

Há também a intenção de avan-
çar com cuidados especializados 
na área da infância e juventude, em 
concreto para crianças e jovens que 
precisem de cuidados médicos con-
tinuados de saúde.

O protocolo, válido por dois 
anos, foi assinado entre o Minis-
tério da Solidariedade, a Confede-
ração Nacional das Instituições de 
Solidariedade, a União das Miseri-
córdias Portuguesas e a União das 
Mutualidades Portuguesas.

As verbas são provenientes de 
Bruxelas.

Isabel Jonet provoca revolta 
nas redes sociais

Madeira e Continente: 536 casos 
confirmados de dengue

Criminalidade diminuiu no primeiro semestre 
do ano

A criminalidade registada no primeiro 
semestre do ano diminuiu 1,1% face ao 
mesmo período de 2011. O crime grave 
e violento teve uma descida maior, na or-
dem dos 9%.

Os furtos a veículos e na via pública 
e os assaltos a farmácias foram os crimes 
que mais diminuíram. Em oposição, o 

fogo posto, a falsifi cação, a passagem de 
moeda e os roubos a residências e ourive-
sarias foram os que mais aumentaram.

Ainda de acordo com estes dados ofi -
ciais, a criminalidade desceu nos distritos 
de Braga, Viana do Castelo, Leiria, Porto 
e Setúbal. Em contrapartida, aumentou 
nos distritos de Beja, Bragança, Évora e 

Vila Real.
Os dados foram analisados quarta-fei-

ra numa reunião do Gabinete Coordenador 
de Segurança, na qual participaram os mi-
nistros da Administração Interna, Miguel 
Macedo, e da Justiça, Paula Teixeira da 
Cruz.

O número de casos confi rma-
dos de dengue disparou para os 
536, dos quais 517 são doentes da 
Madeira, oito são do continente e 
onze são estrangeiros, segundo a 
Direcção-Geral da Saúde (DGS).

De acordo com os dados da 
DGS, estão ainda contabilizados 
631 doentes prováveis, que 
aguardam o resultado das aná-
lises laboratoriais. Isto signifi ca 
que a Madeira regista 1148 casos 
de dengue (os confi rmados e os 
prováveis) desde o dia 3 de Outu-
bro, data em que foram notifi ca-
das as primeiras ocorrências. Não 
há registo de óbitos relacionados 
com a infecção provocada pelo 
vírus transmitido pela picada do 
mosquito Aedes aegypti.

Isabel Jonet, presidente do Banco 
Alimentar Contra a Fome, está a pro-
vocar a revolta nas redes sociais, de-
vido às suas declarações na televisão, 
nas quais alertou para a necessidade 
de empobrecimento da sociedade e 
para os riscos do consumo. “Temos 
todos de empobrecer e muito. Empo-
brecimento na perspectiva de regres-
sar ao que é mais básico. Não ter ex-
pectativas de que podemos viver com 
mais do que necessitamos, pois não 
há dinheiro para isso”, disse Jonet, no 
programa ‘Edição da Noite’, na SIC 
Notícias, onde deu o exemplo dos pró-
prios fi lhos, que lavam os dentes com 
a água a correr em vez de usarem um 
copo: “A geração mais nova tem uma 
maneira diferente de viver. Deixou de 
se atribuir o valor real aos bens”.

Correio dos Açores, 9 de Novembro 2012nacional20
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ENTRE UINTASQ
23 apartamentos com estacionamento e arrecadações

Eficiência energética e acústica;

Painéis solares para o aquecimento de água;

Cozinha equipada com placa de fogão, forno, microondas e 
máquina de lavar loiça;

Ar condicionado na sala e no quarto principal;

FINANCIADO ATÉ 100% 
DO VALOR DO EMPRÉSTIMO

Telefone: 296 382 100 - Fax: 296 382 163
espacolondres@mail.telepac.pt

ADRO DA FONTE
SOCIEDADE
IMOBILIÁRIA, S.A.C

O
N

S
T

R
U

T
O

R

P
R

O
M

O
T

O
R

MARQUE A SUA VISITA NA IMOBILIÁRIA 
ESPAÇO LONDRES, LDA.

T1 T2 T3 T4 DUPLEX
RUA ESPÍRITO SANTO - FAJÃ DE BAIXO

D
E

S
IG

N
 G

R
Á

F
IC

A
 A

Ç
O

R
E

A
N

A
, L

D
A

.



Correio dos Açores, 9 de Novembro 2012internacional22

Pelo menos 48 pessoas morreram e 150 fi caram feri-
das na Guatemala, em consequência de um terramoto 
de 7,4 graus registado na quarta-feira, afi rmou o presi-
dente Otto Pérez numa conferência de imprensa, anun-
ciando o novo balanço da tragédia.

150 ficaram feridos

“Temos de lamentar a morte de 48 pessoas, 
número que ainda pode aumentar porque 23 pes-
soas estão desaparecidas”, afirmou o presidente 
Otto Pérez na sede da Coordenação Nacional para 
a Redução de Desastres, depois de ter visitado as 
áreas afectadas pelo terramoto.

Milhares de guatemaltecos passaram a ma-
drugada nas ruas depois do sismo devastador que 
chegou a provocar alertas de tsunami em El Sal-
vador e na Nicarágua.

As operações de busca dos desaparecidos fo-
ram suspensas por algumas horas por questões de 
segurança e devem ser retomadas durante a ma-
nhã.

O terramoto que devastou o sudoeste guate-
malteco, e que chegou a ser sentido na Cidade do 
México, atingiu os 7,4 graus na escala de Richter, 
com epicentro no Oceano Pacífico a 24 km da 
costa, informou o Centro Sismológico dos Esta-
dos Unidos (USGS).

Sismo na Guatemala faz 
pelo menos 48 mortos

Merkel diz que Portugal não tem dinheiro 
para criar emprego

Combates e bombardeamentos 
registados em Damasco

Portugal não tem dinheiro para res-
ponder de forma adequada ao drama do 
desemprego. Foi a própria chanceler 
Angela Merkel que o reconheceu esta 
semana no Parlamento Europeu em Bru-
xelas, cinco dias antes da visita planeada 
para Portugal.

No meio de muitos elogios à exe-
cução e alguns resultados do programa 
português de ajustamento, a chanceler 
disse que Portugal e Espanha têm ambos 
um problema com a falta de formação 
profi ssional e precisam de usar fundos 
comunitários. Mas “não lhes posso pe-
dir” para o fazerem, porque “não têm fi -

nanciamento” para comparticipar, reco-
nheceu. O tema da formação profi ssional 
será um dos pratos fortes na sua visita a 
Lisboa.

Muito atacada por deputados da es-
querda, Merkel reconheceu que “50% 
de desemprego jovem como existe em 
alguns países da UE não é apenas ter-
rível, não é digno da Europa”. Mas deu 
o exemplo das reformas feitas pelo seu 
antecessor na chanceleria que foram 
criticadas à esquerda e que agora per-
mitem à Alemanha estar numa situação 
“confortável” no mercado de trabalho. E 
citou o ajustamento bem-sucedido dos 

países bálticos como outro exemplo.
A chanceler foi recebida por um pro-

testo de alguns deputados e assistentes à 
entrada do hemiciclo com ‘posters’ que 
diziam “austeridade mata”, em alusão à 
mensagem dos maços de tabaco. Merkel 
disse compreender o sofrimento das pes-
soas, mas também vê boas notícias nes-
tes países sob pressão. “A Irlanda, Por-
tugal e Espanha, mas também a Grécia, 
estão a reduzir o défi ce da balança das 
transacções correntes, bem como os cus-
tos unitários de trabalho o que é bom 
para recuperar a sua competitividade”, 
explicou.

Afeganistão: Atentados deixam 
pelo menos 13 mortos

Combates e bombardeamentos foram 
registados ontem em vários bairros de Da-
masco, onde a violência se tem multipli-
cado, informou o Observatório sírio dos 
Direitos Humanos.

Segundo a mesma organização não-
governamental, os principais incidentes 
tiveram lugar nos bairros de Midane, 
Nahar Aicha e Mazzé.  

Na província de Homs, no centro da 
Síria, dois civis morreram na sequência 
de bombardeamentos, indicou o Obser-
vatório. 

Durante a noite, o noroeste de Alepo 
foi alvo de ataques aéreos e de combates 
entre rebeldes e as forças do regime, se-
gundo testemunhas citadas pela agência 

noticiosa AFP.    
Na quarta-feira, 133 pessoas morre-

ram na Síria devido à violência, de acordo 
com os dados do Observatório para os Di-
reitos Humanos.  

Pelo menos 10 civis morreram ontem 
na explosão de uma mina que atingiu o 
veículo em que o grupo viajava, no distri-
to de Moussa Qala, em Helmand.

Segundo o governador interino da 
província, Yar Muhammad, as vítimas se-
guiam para um casamento quando foram 
atingidas pela bomba. Quatro mulheres e 
uma criança estão entre os mortos.

Antes, três polícias morreram quando 
um carro-bomba explodiu perto de a um 
posto de controlo na cidade de Kandahar, 
na província com o mesmo nome. Ne-
nhum civil foi ferido.

Até ao momento, nenhum grupo radi-
cal reivindicou os atentados, apesar de que 
o principal suspeito ser a milícia talibã, 

que enfrenta o governo constitucional do 
país, comandado por Hamid Karzai.
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Capital do dinheiro Única nos Açores

ATÉ 37€/GRAMA

Passe e comprove
Não venda sem nos consultar

PAGAMOS NA HORA EM DINHEIRO

Rua Gil Montalverne Sequeira - Nº 14 - Loja 
9500-199 Ponta Delgada - Contacto: 910 037 994

(Junto ao Santuário do Senhor Santo Cristo)

AFPD reúne com clubes 3.ª feira

Responsáveis pela segurança são dos clubes

No dia 18 de Novembro

4H BTT CC/Specialized no Parque Urbano 

Decidiu o Conselho de Disciplina

Vitor Hugo absolvido
Vitor Hugo, ago-

ra ao serviço do San-
ta Clara, foi absolvi-
do pelo Conselho de 
Disciplina da Fede-
ração Portuguesa de 
Futebol.

O jogador foi 
alvo de um processo 
disciplinar, porque 
alinhou a 19 de Maio, 
pelos “encarnados”, 
num jogo de carác-
ter particular com o 
Capelense, inserido 
na inauguração das 
obras de remodela-
ção do campo das 
Capelas.

Na altura, Vitor Hugo ainda estava vinculado ao 
Sport Angrense. A saída do jovem atleta do clube de 
Angra do Heroísmo não caiu bem nos dirigentes locais, 
que apresentaram queixa para o Conselho de Disciplina 
Não Profi ssional da FPF.

A defesa justifi cou que o agora júnior do Santa Cla-
ra, mas a treinar com o plantel principal, não teve inter-
ferência no processo.

Em relação ao Santa Clara, os membros do Conselho 
de Disciplina Não Profi ssional remeteram o processo 
para o Conselho de Disciplina da área profi ssional, onde 
o clube compete.

Se o Santa Clara for considerado culpado, incorre 
numa multa ao abrigo do artigo 104.º do regulamento 
disciplinar das provas organizadas pela Liga Portuguesa 
de Futebol Profi ssional e que diz o seguinte: “1 -O clube 
que em jogos particulares utilize jogadores vinculados a 
outro clube sem autorização escrita deste, é punido com 
a sanção de multa de montante a fi xar entre o mínimo 
de 25 UC e o máximo de 50 UC. 2- A multa prevista no 
número anterior será agravada para o dobro se, por qual-
quer meio fraudulento, o clube infractor tentar ocultar a 
situação”.

Terá lugar no dia 18 de 
Novembro mais uma prova de 
resistência, desta feita as 4H 
BTT CC/Specialized que irá 
disputar-se no Parque Urbano 
em Ponta Delgada.

O circuito que é proposto, 
e do qual é apresentado aqui 
um esboço,  terá uma extensão 
aproximada de 4300 metros e 

utiliza grande parte dos per-
cursos que estão defi nidos no 
interior do parque, bem com 
algumas vias circundantes 
ao parque, nomeadamente a 
estrada de terra paralela à via 
rápida, uma parte do Caminho 
do Pico do Funcho e a Aveni-
da Natália Correia. Terá um 
pouco mais de asfalto do que é 

habitual num evento de BTT, 
mas atendendo à visibilidade 
que este evento poderá trazer 
à modalidade, sobretudo pela 
sua localização, poderá valer 
a pena. 

Como sempre, e dado o 
carácter particular deste tipo 
de prova, será aberta a todos 
os interessados em participar, 

independentemente de terem 
ou não licença desportiva. 

As inscrições para dia 
18 de Novembro podem ser 
feitas na loja CARREIRO & 
Comp até ao próximo dia 15 
de Novembro. As moradas 
e horários de funcionamento 
constam do REGULAMEN-
TO da prova.

Os clubes de futebol e de 
futsal inscritos na Federação 
Portuguesa de Futebol (FPF) 
passam a dispor, a partir de 
agora, de um Responsável 
pela Segurança.

Esta a forma encontrada 
para contornar a dispensa de 
policiamento nos espectácu-
los desportivos em recintos 
fechados, principalmente 
nos escalões de juvenis e de 
iniciados, como determina a 
nova lei.

A Direcção da  FPF e o 
Conselho de Arbitragem da 
FPF já emanaram comunica-
dos dando conta aos clubes 
e aos árbitros das alterações. 
Foram decisões saídas da reu-
nião de quarta-feira e que pro-
porcionaram que a Associação 
de Ponta Delgada recuasse 
na intenção de parar todas as 
competições neste fi m-de-se-
mana. Apesar de já estar a ser 
aplicado o novo decreto-lei, 
caso os clubes sejam obriga-
dos a pagar o policiamento, a 
FPF irá responsabilizar-se.

Em relação aos árbitros, 
tal como informamos na 
edição de ontem, foi altera-
do o ponto 14 das Normas e 
Instruções para os Árbitros de 
Futebol e de Futsal. Agora, os 
árbitros só devem dar início 
ao jogo “com a presença da 

Força Pública ou do Respon-
sável de Segurança do clube 
visitado”.

Durante o jogo, só podem 
estar em redor do rectângulo 
de jogo os agentes da auto-
ridade e o responsável pela 
segurança do clube visitado 
e o coordenador de segurança 
do clube. Caso não haja força 
policial, apenas fi cam entre as 
vedações e as linhas de jogo 
os dois elementos da seguran-
ça acreditados pelos clubes.

A Direcção da FPF fez 
saber que todas as provas de 
seniores e de juniores, nacio-
nais e regionais, tal como a 
dos escalões de juvenis e in-
feriores, podem dispensar o 
policiamento, mas recomenda 
aos clubes que comuniquem 
às esquadras da área da reali-
zação dos jogos, as datas e as 
horas, para que efectuem ron-
das nos locais dos encontros.

No lote de recomendações 
ontem difundidas, a FPF pede 
para os clubes reunirem com 
os familiares e sensibilizá-los 
para as repercussões em caso 
de incidentes.

É solicitada a indicação às 
Associações, pelos clubes, dos 
seus agentes de apoio à segu-
rança, todos com maior idade, 
para que seja passada uma 
credencial e disponibilizados 
coletes identifi cativos a os-
tentarem durante os jogos. 
Estes agentes de segurança 
dos clubes visitados terão de 
se apresentarem aos árbitros 
uma hora antes dos jogos, per-
manecerem nos campos até à 
saída da equipa de arbitragem 
e preencher um relatório nar-
rando os factos ocorridos.

Solicita, ainda, a FPF, para 
serem limitados o número de 
portões abertos nos recintos 
desportivos, para um melhor 

controlo de segurança.

REQUISIÇÃO POLICIAL 
COM ANTECEDÊNCIA

No entanto, os clubes 
que jogam em casa podem 
requerer a presença de força 
policial, por escrito, dirigida 
ao comando territorial com-
petente, com uma antecedên-
cia de 15 dias do jogo, desde 
que fundamentem no pedido 
“o risco do jogo nas suas cir-
cunstâncias ou no contexto 
próprio da sua realização e, 
designadamente, nos jogos 
decisivos para apuramento do 
campeão ou mudança de esca-
lão ou em que os adeptos dos 
clubes intervenientes hajam 
ocasionado incidentes graves 
em jogos anteriores”.

O custo deste policiamen-
to dos jogos requisitados, são 
suportados pelo Estado no 
caso, do despacho ser favorá-
vel, mas se não for, cabe aos  
clubes o pagamento do poli-
ciamento.

A Associação de Futebol 
de Ponta Delgada marcou 
para as 20h00 de terça-feira, 
uma reunião com todos os 
clubes, a fi m de apresentar as 
novas disposições legais origi-
nárias da FPF. Antes, a direc-
ção associativa reunirá com os 
árbitros do quadro.
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Série Açores

Poderá este Praiense igualar ou superar 
o recorde do U. Micaelense de 2001/02?

Humberto Rosa

Prazo termina hoje

Formação dirigentes na AFPD

Real Madrid

“Uma vítima” chamada Ronaldo

LIGA ZON SAGRES

Gil Vicente e P. Ferreira abrem 
a 9.ª jornada

No dia 20

“Taças” sorteadas
A Federação Portuguesa de Futebol, marcou para o dia 20 

de Novembro (3.ª feira), na sua sede, os sorteios das Taças de 
Portugal de futebol e de futsal.

A ordem dos jogos da 5.ª eliminatória da Taça de Portu-
gal de futebol será às 11h00 dos Açores. 

Se Santa Clara eliminar, dois dias antes o Tourizense, da 
II divisão, no jogo que começa às 13h00 (Açores), em Tou-
riz, será a única equipa açoriana apurada.

O Operário aguarda pela resolução do Conselho de Jus-
tiça ao recurso apresentado pelo Caldas, face à decisão do 
Conselho de Disciplina em não ter considerado como ilegal 
a participação do guarda-redes João Botelho na partida da 
2.ª eliminatória da Taça de Portugal, ganha pelo Operário, 
por 3-1.

O sorteio da Taça de Portugal de futsal é às 15h00 dos 
Açores. Na 3.ª eliminatória competem o Operário (altura 
em que entram as equipas da I divisão) e o Posto Santo, da 
Terceira, a única equipa sobrevivente da Série Açores da III 
divisão nacional.

O árbitro madeirense Marco Ferreira foi nomeado pela 
Liga de Futebol Profi ssional para dirigir o jogo entre o Gil 
Vicente e o Paços de Ferreira de hoje à noite, em Barcelos.

A partida, que começa às 19h15, no estádio dos minho-
tos, abre a 9.ª jornada da Liga Zon Sagres, que se prolonga até 
à próxima segunda-feira, dia 11, altura em que jogam Marí-
timo e Vitória de Setúbal, a partir das 19h15, no Estádio dos 
Barreiros, no Funchal.

Amanhã na “cidade berço” jogam entretanto Vitória de 
Guimarães e Nacional, a partir das 19h30, sendo que os qua-
tro “grandes” actuam todos no domingo.

O FC Porto recebe a Académica de Coimbra (17h00), o 
Benfi ca vai a Vila do Conde para defrontar o Rio Ave (18h30) 
e o Sporting é anfi trião em Alvalade do Sporting de Braga 
(19h15), todas estas partidas com transmissão na SportTV.

O prazo para as inscrições dos candidatos à acção de for-
mação de Dirigentes Desportivos do nível 2 termina hoje na 
sede da Associação de Futebol de Ponta Delgada (AFPD).

 A acção decorre nos dias 30 de Novembro, 1 e 2 de De-
zembro.

Esta formação desportiva é de carácter específi co para 
as modalidades de Futebol e Futsal, com a duração total de 
15 horas e ministrada no modelo de apresentação em power 
point / debate. 

Contará com a participação de dirigentes que já possuem 
o Nível I e decorrerá no auditório da sede da AFPD. Salienta-
se que esta formação relaciona-se directamente com o cálcu-
lo dos apoios, via contratual, aos escalões de formação, por 
parte da Direcção Regional do Desporto.

HÓQUEI COM FORMAÇÃO 

 A Associação de Patinagem de Ponta Delgada (APPD) 
tem previstos cursos de formação para treinadores:

- Curso de Treinadores de Patinagem Artística - Nível II
- Curso de Treinadores de Patinagem de Velocidade Ní-

vel I
- Curso de Treinadores de Hóquei em Patins Nível I
Para mais informações, os interessados deverão contactar 

o APPD, através do email geral@appdl.org, ou na sede, no 
Pavilhão Sidónio Serpa, todas as segundas-feiras, a partir das 
21:30h, ou pelo seguinte nº de Fax 296 628 840. As inscri-
ções estão abertas até ao dia 15 de Dezembro de 2012.

A três Jornadas do fi m 
da 1.ª volta, da 1.ª Fase da 
Série Açores, o renovado 
Praiense comandado por 
Manuel da Costa segue iso-
lado na liderança com 18 
pontos, fruto de seis vitórias, 
em outros tantos jogos rea-
lizados. Nestas últimas três 
Jornadas a equipa da Praia 
da Vitória recebe o Barreiro 
e Angrense, terminando a 1.ª 
volta em São Roque do Pico 

defrontando o Vitória local, 
na eventualidade de somar 
no mínimo 6 dos 9 pontos em 
disputa, o Praiense termina-
ria a 1.ª Volta com 24 pontos 
conquistados. Analisando o 
calendário do Praiense para a 
2.ª volta, constatamos que os 
comandados de “Chalana” 
terão 4 jogos no seu reduto, 
recepção a Santiago, Marí-

timo da Graciosa, Prainha 
e Vitória do Pico, enquanto 
na condição de forasteiros 
terão 5 jogos, com Rabo de 
Peixe, Sp. Ideal, Flamengos, 
Barreiro e Angrense, destas 
cinco deslocações, três delas 
são de grau de difi culdade 
elevado, Rabo de Peixe, Sp. 
Ideal e Angrense.

É necessário recuarmos 

até à época de 2001/02, para 
encontrarmos o recorde de 
pontos conquistados por uma 
equipa no fi nal da 1.ª Fase da 
Série Açores, refi ro-me ao 
União Micaelense na altura 
comandado por Isidro Beato, 
que terminou esta Fase com 
48 pontos amealhados.

Numa conjectura e num 
contexto bem diferente do 
que se vivia há uma década 
atrás, por vários factores e 
por várias razões de dife-
rente natureza. Nesta última 
Edição da Série Açores, será 
este Praiense, capaz de igua-
lar ou superar o recorde de 
pontos conquistados no fi nal 
de uma 1.ª Fase, pertença do 
União Micaelense com 48 
pontos, na época 2001/02?

Entrevista de carácter pes-
soal concedida à CNN pelo 
internacional português com 
lamentos próprios de um ho-
mem que admite que dá uma 
imagem “arrogante”. “Isso 
acontece porque sou dema-
siado sério no campo”, rebate 
CR7.

“Algumas vezes sou uma 
vítima porque não conhecem 
o verdadeiro Cristiano”. A 
frase foi proferida, esta quin-
ta-feira. Pelo Cristiano.

Ronaldo, em entrevista à 
CNN, confessa que gostaria 
de “poder falar com aqueles 
que acham que sou arrogante 
e mostrar-lhes como é o ver-
dadeiro Cristiano”.

“Acredito que precisam 
disso”, insiste o internacional 
português. Mas mais: Ronaldo 
admite que a imagem que dá, 
em campo, é “demasiado sé-
ria”. Por isso, até admite, por 
instantes, que é visto como 
“arrogante”. Mas só por ins-

tantes, recorde-se.
“Não posso estar 100% 

seguro porque não sei, mas 
acredito que às vezes dou uma 
má imagem ou que me vêem 
como arrogante porque sou 
demasiado sério no campo. Se 
realmente me conhecessem, 
se fossem meus amigos, se os 
deixasse entrar em minha casa 
e partilhassem um dia comigo, 
veriam o quanto odeio perder. 
Mas isso é parte da vida. E sou 
assim”, rematou ainda o CR7.

Transmissão televisiva

Nacional contesta comercialização 
da Taça de Portugal «ao preço 
da ‘uva mijona’»

O Nacional admite apresen-
tar queixa na Comissão Europeia 
contra a Federação Portuguesa 
de Futebol, por considerar que 
o organismo que tutela o futebol 
português desrespeitou o direito 
comunitário da concorrência ao 
centralizar os direitos de trans-
missão televisiva dos jogos da 
Taça de Portugal.

Comunicado integral:

«Acerca da centralização dos 
direitos de transmissão televisiva 
dos jogos da Taça de Portugal 
por parte da Federação Portugue-
sa de Futebol, o CD Nacional, 
Futebol SAD entende que:

- A FPF, apesar de entidade 
responsável pela organização da 
competição Taça de Portugal, 
não é a única detentora dos direi-
tos de transmissão televisiva da 
referida competição. No entan-
to, e ao que parece, chamou a si 
todas as decisões no processo de 
negociação e de distribuição das 
verbas angariadas.

- Porque ao CD Nacional, 
Futebol SAD, não foi comunica-
do quer pela via associativa, quer 
pela via federativa, os termos em 
que esse processo negocial foi 
estabelecido, entendeu esta SAD 
solicitar junto da FPF cópia do 
referido contrato, a fi m de se in-

teirar do seu conteúdo.

- Face à discrepância obser-
vada entre a negociação dos clu-
bes para as competições de âm-
bito profi ssional, através de uma 
estratégia não centralizada da 
venda desses mesmos direitos, e 
os valores apresentados pela FPF 
para a 4.ª Eliminatória da Taça de 
Portugal, é no mínimo pertinente 
questionar as variáveis que con-
duziram a tais resultados.

- Apesar desta, competição 
absorver o futebol em Portugal 
na sua generalidade, ou seja, de 
âmbito profi ssional e o dito ama-
dor, parece-nos que a ‘Festa do 
Futebol’, foi comercializada ao 
preço da ‘uva mijona’.

- Esta situação leva-nos a du-
vidar que num processo de custo/
benefício será uma mais valia para 
o futebol em Portugal, mesmo o 

amador, continuarmos a cami-
nhar no sentido da centralização 
dos direitos televisivos, por parte 
das entidades organizadoras, no 
produto futebol.

- Entendemos que o cami-
nho não pode ser este. Sabemos 
fazer comparações. Sabemos o 
quanto realmente vale o produto 
futebol em Portugal.

- O CD Nacional, Futebol 
SAD pondera assim recorrer às 
autoridades competentes, nome-
adamente a Comissão Europeia, 
pois considera que a atitude da 
FPF atenta contra o direito comu-
nitário da concorrência, ao fazer 
uso da sua posição económica 
dominante para restringir a con-
corrência entre canais/operadores 
televisivos.» 

‘A Bola’
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Liga dos campeões

FC Porto: única equipa invencível da Europa
O FC Porto é a única equipa invencível 

no “velho continente”, entre as partici-
pantes nas taças europeias de futebol, de-
pois da queda dos ucranianos do Shakhtar 
Donetsk na quarta jornada da fase de gru-
pos da Liga dos Campeões.

Em 14 jogos ofi ciais, o “onze” co-
mandado por Vítor Pereira soma 11 vitó-
rias e três empates, com 30 golos marca-
dos e sete sofridos, ostentando um registo 
limpo de desaires sem paralelo entre as 
equipas que disputam ou disputaram as 
provas da UEFA.

Os “dragões” já conquistaram uma 
competição, a Supertaça portuguesa (1-0 
à Académica, a abrir a época, em Aveiro, 
a 11 de Agosto), e lideram a Liga portu-
guesa, a par do Benfi ca (vantagem de um 
golo – 22-5 contra 22-6).

Na Europa, o FC Porto, que a época 
passada caiu na fase de grupos, preci-
sou apenas de quatro jogos para selar o 
apuramento para os “oitavos” da Liga dos 
Campeões e também seguiu em frente na 
Taça de Portugal, para a quarta ronda, ao 
vencer fora o modesto Santa Eulália por 
1-0.

Individualmente, destaque, neste tra-
jecto, para os 11 golos do reforço Jack-
son Martinez e para o também colombia-
no James Rodriguez, que se está a afi rmar 
como a grande “estrela” da equipa, suce-
dendo a Hulk, vendido já em Setembro 

ao Zenit.
O bicampeão luso FC Porto não sabe 

perder e, entre as equipas com presença 
europeia, tem um estatuto único, depois 
da “cruel” primeira derrota do Shakhtar 
Donetsk, sofrida quarta-feira, no reduto 
do campeão europeu Chelsea (2-3).

Já aos 90+4 minutos, Moses, na se-

quência de um canto, selou o primeiro 
desaire do Shakhtar, ao 21.º encontro ofi -
cial da temporada: soma agora 19 triun-
fos, um empate e uma derrota (58-13 em 
golos), sendo que segue 100 por cento 
vitorioso na Liga ucraniana (14 vitórias, 
em 14 jornadas).

Alargando o leque, entre os 53 mem-

bros da UEFA, a equipas que não dispu-
tam ou disputaram as taças europeias, o 
FC Porto tem a companhia de dois con-
juntos, o AEK Larnaca, do Chipre, e o 
Murata, de São Marino.

Os cipriotas, terceiros do respectivo 
campeonato, totalizam oito vitórias e um 
empate, em nove encontros, enquanto o 
“onze” que lidera a principal prova do ca-
lendário de São Marino segue com quatro 
triunfos e três igualdades.

No que respeita apenas aos jogos nos 
campeonatos nacionais, são ainda 17 
as equipas invictas, sendo que, interna-
mente, o FC Porto é acompanhado pelo 
Benfi ca (também soma seis vitórias e 
dois empates).

Nos campeonatos dos 10 primeiros 
países do “ranking” da UEFA, “dragões” 
e “águias” estão acompanhados por FC 
Barcelona (líder em Espanha, com nove 
vitórias e um empate), Manchester City 
(terceiro em Inglaterra), Shakhtar e 
Olympiacos, de Leonardo Jardim (pri-
meiro na Grécia).

As outras equipas invictas nos respec-
tivos campeonatos europeus são APOEL, 
Anorthosis e AEL Limassol, no Chipre, 
Legia Varsóvia e Gornik Zabrze, na 
Polónia, Skenderbeu Korçe e Kukësi, na 
Albânia, Valletta FC, em Malta, e Gra-
venmacher, no Luxemburgo.

Foto “A Bola”
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Bolsas  

PSI 20 acompanha optimismo 
europeu e fecha em alta 

Crise 

BBVA penhora empresa de Berardo 
por dívida de três milhões 

Restaurante Snack Bar Europa 
Nos Valados reabriu c/ nova gerência

Estamos abertos de segunda a sábado para almoços.
Temos às quartas-feira Cozido das Caldeiras das Furnas
Quinta polvo à moda dos Mosteiros.
Fazemos festas particulares,
Contactar 296 684 807 Telem. 912062522

Manuel da Silva Cabral de Medeiros

Missa do 30.º dia
Suas fi lhas, genro e demais família, participam que mandam celebrar 

missa de sufrágio no trigésimo dia da sua morte, hoje, dia 9, pelas 19 
horas na Igreja Paroquial de Santa Clara, desde já agradecendo a quantos 
se dignarem participar no piedoso acto.

CONVOCATÓRIA

A Mesa da Assembleia Geral, nos termos do art. 42 dos Estatutos, convoca todos os sócios para uma 
Assembleia Geral, e realizar no dia 12 de Dezembro do ano 2012, pelas 20H00, com a seguinte ordem de 
trabalhos:

1.º - Apreciação e Votação do Plano de Actividades e Orçamento para o Ano 2013;
2.º - Outros Assuntos de Interesse;
A Assembleia Geral reunirá à hora marcada na convocatória se estiver presente mais de metade dos associa-

dos, ou meia hora depois, com qualquer número de presentes, conforme o disposto no número 1 do art. 43ª dos 
Estatutos da Associação.

Com os nossos melhores cumprimentos.
O Presidente da Assembleia Geral

Eduardo da Silva Vieira

Económico

O índice de referência nacional fechou a 
ganhar 0,36%, a acompanhar o optimismo re-
gistado nas principais praças da Europa. Isto 
no dia em que o BCE revelou que vai manter 
a taxa de referência em mínimos históricos, 
pelo menos por mais um mês.

As principais praças do ‘Velho Continen-
te’ também fecharam em alta, com os inves-
tidores a aproveitarem os preços de ‘saldo’ 
em que se encontram muitas cotadas após o 
‘sell-off’ da sessão de ontem e com os resul-
tados trimestrais de várias empresas a surpre-
enderem pela positiva, com destaque para a 
tecnológica germânica Siemens.

A suportar os ganhos dos mercados euro-
peus esteve também a aprovação, pelo Parla-
mento Grego, de uma nova vaga de austeri-
dade que é tida como crucial para que o país 
consiga um acordo com os credores interna-
cionais até ao fi nal do mês, para a libertação 
de mais uma tranche de 31.500 milhões de 
euros do plano de resgate, de modo evitar a 
bancarrota.

Em Lisboa, o destaque foi para a Portu-
gal Telecom, que valorizou 0,9% para os 3,8 
euros, depois de ter apresentado o seu ‘tra-
ding update’ do terceiro trimestre de 2012, 
que revelou uma descida homóloga de 6% 

das receitas operacionais no mercado domés-
tico, devido à recessão, mas acima da previ-
são de uma ‘poll’ de nove analistas consulta-
da pela Reuters.

Também os bancos protagonizaram uma 
boa sessão, com o BES a ganhar 2,72% para 
0,79 euros, enquanto o BPI subiu 4,77% e o 
Banif avançou 2,17%. A excepção foi o BCP 
que deslizou 1,39%.

Nos EUA a tendência, pelo contrário, 
é negativa. Wall Street segue no vermelho, 
com os mercados ainda a reagir à reeleição de 
Barack Obama para a presidência do País.

Na energia, o petróleo seguia em alta, 
com o crude a avançar 0,04% para 106,86 
dólares enquanto o ‘brent’, referência para as 
importações portuguesas, avançava 0,47% 
para 84,84 dólares.

Isto depois de a Organização dos Países 
Exportadores de Petróleo (OPEP) ter anun-
ciado que reduziu as previsões da procura 
mundial de petróleo, devido às preocupações 
crescentes com crescimento económico, em 
particular na zona euro.

No ano passado, a OPEP tinha previsto 
uma procura diária de 92,9 milhões de bar-
ris em 2015, prevendo agora uma procura 
de 91,8 milhões de barris por dia em 2016, 
segundo o relatório anual da organização, ci-
tado pela AFP.

Banco espanhol BBVA reclama em tribu-
nal o pagamento pelos serviços fi nanceiros que 
prestou à Metalgest, a ‘holding’ do empresário 
madeirense, em 2004. 

Três milhões de euros é o valor da penhora 
realizada pelo BBVA à MetalGest. Em causa 
está a falha no pagamento por parte da empresa 
de Joe Berardo de serviços fi nanceiros presta-
dos pelo banco, avançou ontem o DN.

A execução resulta de uma acção cível 
ganha pelo banco, de acordo com o jornal. O 
caso remonta a 2004, e ainda corre nos juízos 
de Execução de Lisboa, estando actualmente 
suspenso, devido a um recurso da empresa ao 

Supremo Tribunal de Justiça.
O BBVA terá avançado com a penhora de 

bens, no valor total de três milhões de euros, 
mas de acordo com fonte próxima do BBVA 
ainda não foi indicado nenhum bem específi co 
para ser alvo de penhora. O jornal adianta que 
a instituição deverá avançar neste processo por 
fases. Primeiro será o património da MetalGest 
a ser alvo de penhora e em segundo, caso os 
bens da empresa não sejam sufi cientes para li-
quidar este valor, avançará para a penhora de 
património do próprio empresário e que pode 
passar pelas acções que detém no BCP, carros, 
imóveis ou a colecção de arte.
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Caça   palavras

O advogado não queria acreditar que o juiz 
tinha declarado o réu inocente e pergunta:

- Mas como é possível que não o considere 
culpado?

- Insanidade temporária.
- E você vem nesse estado fazer um jul-

gamento?

A partir da seta, encontre o caminho mais rápido para sair do labirinto

No emaranhado de letras encontre as palavras abaixo indicadas:

PARA RIR...

SUDOKU SUDOKU

Grau de difi culdade 
fácil

Grau de difi culdade 
difícil

O marido estava a comer búzios com um 
alfi nete.

A certa altura diz ele muito afl ito à mu-
lher:

- Querida, querida! Engoli o alfi nete!
- Ora... Os homens atrapalham-se com 

pouco... Pega, tens aqui outro.
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Moeda
Dinheiro
Oferenda
Toura

Escudo
Euro
Troca
Oferta

E educação é riqueza.
A boa educação é a moeda de 
oiro que em toda a parte tem 
aceitação.
A boa educação e moeda de 
ouro em toda a parte tem valor.

COMPLETE

Complete Diferenças
Encontre as 7 diferenças existentesComplete o desenho

E educação é _________.
A boa educação é a moeda de oiro que em toda a 

parte tem _________.
A boa educação e moeda de ouro em toda a parte 

tem _________.
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Previsão do estado do tempo

nos Açores

2 m

2 m

2 m

15.º

15.º
20.º 15.º

I n f o r m a ç ã o  d a  D i r e c ç ã o  R e g i o n a l  d o s  A ç o r e s  d o  I n s t i t u t o  d e  M e t e o r o l o g i a

Frente fria Frente quente Frente Oclusa Frente Estacionária
Centro 
de Alta Pressão

Centro 
de Baixa Pressão

15.º
20.º

GRUPO CENTRAL

Períodos de céu muito nublado 
com abertas. Aguaceiros fracos 

e pouco frequentes.
Vento norte moderado (20/30 km/h).

ESTADO DO MAR:
Mar cavado.

Ondas norte de 2 metros.
Temperatura da água do mar: 19ºC

TEMPERATURAS MÍNIMAS 
E MÁXIMAS PREVISTAS:

Horta: 15 / 20ºC
Angra do Heroísmo: 15 / 20ºC

GRUPO ORIENTAL

Períodos de céu muito nublado 
com abertas. Aguaceiros fracos 

e pouco frequentes.
Vento norte fresco (30/40 km/h) 

com rajadas até 50 km/h, 
tornando-se moderado 

(20/30 km/h).
ESTADO DO MAR:

Mar cavado.
Ondas nordeste de 2 metros, 

passando a norte.
Temperatura da água do mar: 20ºC

TEMPERATURAS MÍNIMAS 
E MÁXIMAS PREVISTAS:

Ponta Delgada: 15 / 20ºC

GRUPO OCIDENTAL

Períodos de céu muito nublado 
com boas abertas.

Vento norte bonançoso 
(10/20 km/h), rodando 

para noroeste.
ESTADO DO MAR:
Mar de pequena vaga.

Ondas nordeste de 2 metros, 
passando a norte.

Temperatura da água do mar: 19ºC
TEMPERATURAS MÍNIMAS 

E MÁXIMAS PREVISTAS:
Santa Cruz das Flores: 15 / 20ºC

15.º
20.º

15.º
20.º 20/30 Km/h

Qualquer alteração à programação que publicamos é da responsabilidade das respectivas emissoras 

Destaque:  Praça da Alegria - RTP 1 Destaque:  Investigação Criminal - SIC signos
CARNEIRO(21/03 a 20/04)

Do ponto de vista fami-
liar, pode vir a ser necessá-
rio marcar posições claras 
face aos outros elementos. 
Mas procure controlar a 
agressividade. 

TOURO(21/04 a 20/05)

GÉMEOS(21/05 a 20/06)
A desarmonia entre a Lua e 

Mercúrio faz com que sinta maior 
predisposição para conversar sobre 
assuntos muito sérios com aqueles 
a quem quer bem. 

CARANGUEJO(21/06 a 22/07)

LEÃO(23/07 a 22/08)
Durante esta fase é bom que 

tenha uma percepção nítida dos 
verdadeiros sentimentos das 
pessoas que ama, para que não 
tire conclusões injustifi cadas.

VIRGEM(23/08 a 22/09)

BALANÇA(23/09 a 23/10)
Nesta ocasião vai sentir 

necessidade de fazer uma pe-
quena pausa para tomar fôle-
go e arrumar as ideias. Tente 
não perder completamente a 
embalagem...

ESCORPIÃO(24/10 a 21/11)

SAGITÁRIO(22/11 a 20/12)

Uma boa relação entre a 
Lua e Plutão irá trazer-lhe um 
espírito crítico, acutilante, um 
maior poder de síntese, uma 
sensibilidade mais acentuada. 

Se a Lua estiver em tensão po-
derão surgir confl itos por motivos 
religiosos ou culturais. Mas dada 
a brevidade do trânsito não serão 
muito graves. 

CAPRICÓRNIO(21/12 a 19/01)
Aproveite este trânsito en-

tre Lua e Saturno para dei-
tar fora tudo aquilo que vai 
guardando com saudosismo 
mas que não lhe traz qual-
quer utilidade.

AQUÁRIO(20/01 a 19/02)

PEIXES(20/02 a 20/03)
Se gosta de poesia, releia 

aquela de que mais gosta, ou 
tente criá-la no seu recanto 
de abstracção. É o espírito 
que reclama a sua parte de 
atenção.

A segurança fi nanceira 
poderá passar a ter maior 
importância nos próximos 
dias. Se a Lua estiver em 
tensão procure não ser de-
masiado materialista.

Irá ter alguma difi culda-
de em se dedicar a assun-
tos que exijam atenção e 
minúcia. Deixe para depois 
aquilo que lhe exija maior 
discernimento. 

O bom aspecto da Lua com 
Júpiter benefi ciará todas as re-
lações domésticas e familiares. 
A sintonia com as necessidades 
dos outros estará sublinhada. 

Não se deixe anestesiar 
pelo lado poético da vida ou 
pelo excesso de idealismo, 
pois urge que esteja realista 
para problemas que esperam 
solução.

20/40 Km/h
10/20 Km/h

05.30 Bom Dia
  Portugal
09.00 Videograma
  Atlântida
10.30 Fábrica
  das Anedotas
11.00 Jornal
  do Meio Dia
12.00 Magazine 
  Contacto
12.30 Gostos
  e Sabores
13.00 Jornal das 14
13.55 Alta Pressão
14.15 Nikita
14.55 Máscaras
  da Música
15.40 Pedro 
  e o Lobo
16.00 O Pequeno
  Pinguim
16.20 A Pata
  Hip Hop
16.35 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
20.00 Telejornal
20.30 O Tempo
20.40 Lançamento
21.10 Paulo Flores,
  Raíz da Alma
22.40 A Teoria
  do Big Bang
23.00 Notícias
  Inf. Regional
23.20 O Tempo
23.25 Perseguição

O filho de um 
polícia é assas-
sinado.

00.15 Informação

05.00 Jornal
 de Síntese
06.00 Edição 
 da Manhã
07.40 Cartas
 da Maya
 - O Dilema
09.15 Querida Júlia
12.00 Primeiro
 Jornal
13.25 Toca a Mexer
13.50 Podia Acabar
 o Mundo
14.55 Boa Tarde
18.00 Fina Estampa
19.00 Jornal 
 da Noite
20.45 Dancin’ Days

R a ú l ,  m u i t o 
incomodado, 
aceita reconhe-
cer a paterni-
dade do filho 
que Rosa diz 
ser seu desde 
que seja feito 
o teste que o 
comprove. Emi-
lia opta por ir 
trabalhar, pre-
ferindo deixar o 
fi lho a sós com 
a rapariga. 

21.45 Gabriela
22.30 Avenida Brasil
23.15 Toca a Mexer
23.30 Mentes
 Criminosas
 - Conduta
 Suspeita
00.30 Investigação
 Criminal
 Los Angeles
01.30 Volante
02.00 Maré Alta
02.45 Televendas

05.30 Diário
 da Manhã
09.15 Você na TV
13.00 Jornal da Uma
13.30 Tempo 
 de Viver
15.00 A Tarde é Sua
17.00 Casa
 dos Segredos
18.00 Doido Por Ti
19.00 Jornal das 8
20.20 Euromilhões
20.30 Casa
 dos Segredos
21.15 Louco Amor
22.30 Doce
 Tentação

Núria e Tomé 
c o n v e r s a m 
c o m  g r a n d e 
animação e até 
deixam cair o 
gelado. O rapaz 
insiste em levar 
a namorada a 
casa, mas ela 
d iz  que  não 
é necessário. 
Quando Múria 
sai, Elisa apa-
rece na sala di-
zendo a Tomé 
para não estra-
gar o que con-
seguiu. Tomé 
fi ca estupefac-
to.  Manuela, 
bêbeda, agarra 
Pingas que nem 
uma doida...

23.15 Casa
 dos Segredos
01.45 Mistura Fina
04.00 TV Shop

05.30 Bom Dia
 Portugal
09.00 Praça
 da Alegria
12.00 Jornal
 da Tarde
13.15 Vidas 
 em Jogo
14.20 Portugal
 no Coração
17.00 Portugal
 em Directo
18.05 O Preço Cer-
to
19.00 Telejornal
20.00 Sexta às 9
20.35 Decisão Final
21.45 Portugueses
 Pelo Mundo

Nova Orleães
22.40 5 Para
 a Meia-Noite
 Nilton convi-
da:

Mário Zambu-
jal
e Elisa
Rodrigues

23.50 True Justice
00.40 RTP Artes
01.20 Ribeirão
 do Tempo

 Querêncio, 
Akuriaba, San-
cha, Jorge e 
os outros fi cam 
nervosos com 
toda a fuma-
ça. O prefeito 
tenta descobrir 
o que aconte-
ceu. O dele-
gado diz que 
foi uma bom-
ba .  Sancha 
encontra uma 
mulher ferida, 
reconhece Eli-
sa...

03.45 Televendas
05.05 M u d a r  d e 

05.00 Zig Zag
10.50 Futsal
 Campeonato
 do Mundo
 Servia-
 -República
 Checa
12.40 Zig Zag
13.00 Sociedade
 Civil
14.30 Diário
 Câmara Clara
14.40 Com Ciência
15.10 National
 Geographic
 Os Verdadeiros
 Dinossauros
16.00 Zig Zag
17.00 A Fé
 dos Homens
17.30 Duas Miúdas
 nas Lonas
18.00 Consigo
19.30 A Entrevista
 de Maria Flor
 Pedroso
19.00 Zig Zag
20.10 National
 Geographic
 Mega-
 -Caçadores
 Armas
 Predadoras
21.00 Hoje
21.40 Diário
 Câmara Clara
21.45 Sob Suspeita
22.40 O Problema
 dos Piratas
 do Golfe
23.30 Palcos
 Cantares
 do Mondego
01.30 Consigo
02.00 A Entrevista
 de Maria Flor
 Pedroso
01.15 Euronews
02.45 24 Horas
04.00 Diário
 Câmara Clara
04.30 Sociedade
 Civil
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Como anunciar:
1 - Escreva o anúncio no quadriculado cada letra em cada espaço. 2- Deixe um es-
paço entre cada palavra. 3 - O preço mínimo é de 7,00€+IVA. 4 - O anúncio é publi-
cado 24h depois. 6 - O cupão deve ser enviado para a morada acima indicado, bem 
como o seu valor. 7 - No caso de querer obter as respostas na sua residência, de-
verá enviar os valores selados correspondentes. 8 - Este jornal não sai às 2ª feiras.

7,00€

8,00€

9,00€

10,00€

11,00€

12,00€

13,00€

Nome:

Morada:

Código Postal:                               Telefone:

Data de Publicação:
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LIVRETE
LIVRETE

Livrete individual de controlo 
para pessoal afecto à exploração 
de veículos automóveis 
e para trabalhador móvel 
não sujeito ao aparelho 
de controlo no domínio 
dos transportes rodoviários

FAÇA A SUA ENCOMENDA 
NA GRÁFICA AÇORIANA LDA. 

Escritórios: Rua Dr. João Francisco de Sousa, nº. 14

Parque Gráfi co: Rua São Francisco Xavier nº 2-A 

(Junto ao parque de estacionamento de S. Francisco 

Xavier - em Ponta Delgada)

Tel: 296 20 10 60        E-mail: geral@correiodosacores.net

Apartamento
Aluga-se T2, equipado e mobilado, nas 
Capelas. 
Contactar 966 318 627  
ou 913 044 513

VENDE-SE
Bens móveis de restauração em bom estado de conservação. Fornos de padaria/pastelaria, Expositor de 
pão em madeira  e outros equipamentos. 
Dezenas de Pratos, Copos, Talheres, Travessas e muitos utensílios.
Carrinha comercial de 2 lugares branca como nova.
Oportunidade de negócio! Do próprio ao próprio.  
Telemóvel 912 224 083

VENDE-SE
Apartamento T3 (3 WC, 2 lugares garagem, 
arrecadação) Ponta Delgada, Paim, Av. 
Antero de Quental .  
Contactar o próprio: 919 460 634

ARRENDA-SE
Casa, mobilada e equipada, junto dos Quatro Cantos dos Arrifes, com um quarto de 
cama, cozinha/sala de jantar, WC. Possui parque de estacionamento privativo e quintal. 

Contactar: 912705561/ 296682681

Restaurante
Onde o peixe é REI

Buffet personalizado deBuff per dezadona
cozinha saudável aos almoços co nha aud moços avel 

de seg. a sexta-feirade s g. a a.-feext
mantemos o habitual serviço á cartam emos o iço á cbitual mantemos om mos omantemm mos omantemmmantemmmantemmmantemmmantemmmantemmmantemmm
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6,50€
s/ sobremensa e bebida

BUFFET

C/ SERVIÇO

E DE TAKE AWAY

9,00€
c/ sobremensa e bebida

A combinaçãonaçãcomA
perfeita entreta enperf

 a cozinha cozi
ModernaMod na

e a Tradicionaradi nal,e a 
resultando numulta o numres

 sabor único!  sa or únic

Av. Infante D. Henrique, 15 - Ponta Delgada
296 708 839 /296 629 285 /  918 971 970

Sopa de peixe ou legumes
Prato de carne
Prato de peixe
Variedade de massas
(algumas c/marisco)
Saladas - legumes cozidos
Arroz - e outros...
Água - sumo ou cerveja
Sobremesa - fruta da época
Pastelaria e café

CONVOCATÓRIA
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

De acordo com alínea c) do artigo 29º dos estatutos, convocam-se os sócios para a reunião ordinária da Assembleia 
Geral, que se realiza no próximo dia 24 de novembro de 2012, pelas 14H30, com a seguinte ordem de trabalhos:

Ponto 1 – Tomar conhecimento do parecer do Conselho Fiscal;
Ponto 2 – Apreciação e votação do Programa de Ação e Orçamento para 2013;
Ponto 3 – Alteração do Art.º 12º dos Estatutos;
Ponto 4 – Atualização do património da instituição (Nº 2 do Art.º 3º).

Se à hora marcada não comparecer mais da metade dos associados, a Assembleia Geral reunirá meia hora mais tarde, 
com qualquer número de sócios.

Ponta Delgada, 06 de novembro de 2012

A Mesa da Assembleia Geral

O Presidente
Luís Francisco Netto de Viveiros, Eng.º
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INFORMAÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA 

FARMÁCIAS

Ponta Delgada - 296 282 022, 
296 205 500 e 296 629 630
Trânsito - 296 284 327
R. Grande 296 472 120, 296 473 410
Lagoa - 296 960 410
Vila Franca - 296 539 312
Furnas - 296 549 040, 296 540 042
Povoação - 296 550 000, 296 550 001, 
296 550 005 e 296 550 006
Nordeste - 296 488 115, 296 480 110, 
296 480 112 e 296 480 118
Maia - 296 442 444, 296 442 996
R. Peixe - 296 491 163, 296492033
Capelas - 296 298 742, 296 989 433
Santa Maria - 296 820 110, 
296 820 111, 296 820 112 e 296 820 110

Ponta Delgada - Urgência 296 301 301
Normal 296 301 313
Ginetes -  296950950
Nordeste - 296488111
Vila Franca - 296539900
Ribeira Grande: 296 472318, 
296 470100
Lomba da Maia - 296446017, 
296446175
Povoação - 296 550050, 296 550052
Centro de Enfermagem
Bombeiros de Ponta Delgada
Todos os dias das 17h00 – 20h00
Incluindo Sábados, Domingos e Feriados

HOSPITAIS

BOMBEIROS

Ponta Delgada - 296 203 000 
Nordeste - 296 488 318 - 296 488 319
Vila Franca - 296 539 420
R. Grande - 296 472 128 - 296 472727
Povoação - 296 585 197 - 296 585 155

POLÍCIA

296 285 399 (número regional)
707 20 00 77 (número único)
apav.pontadelgada@apav.pt
2.ª a 6.ª das 9:00 às 12:00 e das 13:00 
às 17:30

GABINETE DE APOIO
À VÍTIMA

Director: Américo Natalino Viveiros; Director-Adjunto: Santos Narciso; Subdirector: João Paz
Chefe de Redacção: Nélia Câmara Redacção: Ana Coelho; Marco Sousa; Revisão: Vilma Silva; Economia - colaboradores: Gualter Furtado, Gualter Correia, 
José Manuel Rosa Nunes; Luís Anselmo e José Manuel Gaudêncio:  Desporto: João Patrício; Marketing: César Botelho; Pedro Raposo; Paginação, Composição e 
Montagem – Chefe: João Sousa; Luís Craveiro; Flávio Cordeiro; Fotografi a: Pedro Monteiro; Colaboradores: Mota Amaral; Paulo do Nascimento Cabral; Gustavo 
Moura; P.e Edmundo M. Pacheco; Vasco Garcia; Carlos Resendes Cabral, Daniel de Sá; Carlos Amaral; João Carlos Tavares; Valdemar Lima Oliveira; Álvaro de 
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Telefones: 296201060 – Fax: 296286119             
E-MAIL: pub@correiodosacores.net
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Ponta Delgada - Vieira & Botelho
Rua São João
Telefone: 296 282 037

Ribeira Grande - Misericórdia
Rua São Francisco
Telefone: 296 472 359

NAVIOS DA 
TRANSINSULAR

MONTE GUIA: 
Em Ponta Delga-
da, largando para 
a Horta e Praia a 

Vitória.
INSULAR: Em Lisboa, largando 
amanhã para Ponta Delgada.
SETE CIDADES: Em Ponta Del-
gada, largando para Velas, Flores e 
Pico.
CHEM DAISY: Em Ponta Delgada.

PONTA DO 
SOL: Em Lis-

boa.
MADEIRENSE 3: Em Ponta 
Delgada.

NAVIOS 
DA MUTUALISTA

AÇOREANA

FURNAS: Em 
Ponta Delgada, 
saindo às 23 ho-
ras para Vila do 
Porto.

CORVO: Em Lisboa.

Transporte Marítimo 
Parece Machado, Lda

BAÍA DOS AN-
JOS: Em viagem 
de Vila do Porto 
para Ponta Del-

gada.

MOVIMENTO AÉREO MOVIMENTO MARÍTIMO

BIBLIOTECAS

Ponta Delgada 
De 2.ª a 6.ª das 9h00 às 19h00  
Sábado das 14h00 às 19h00

Ribeira Grande
De 2ª a 6ª feira das 9h00 às 17h00

MUSEUS

Ribeira GrandeRibeira Grande
Museu MunicipalMuseu Municipal

Museu “Casa do Arcano”Museu “Casa do Arcano”
Museu da Emigração AçorianaMuseu da Emigração Açoriana

Aberto de 2.ª a 6.ª feira, 
das 09h00 às 17h00, 
ininterruptamente.

Aos sábados das 09h00 às 13h00Aos sábados das 09h00 às 13h00

CENTRO MUNICIPAL
DE CULTURA

Estou nas Tintas… Exposição 
de pintura de Emanuel Carreiro 
Patente de 9 a 20 de Novembro

2.ª a 6.ª feira - das 09h00 às 12h30 e das 13h30 
às 16h30 
Encerrado aos fi ns-de-semana e feriados

EFEMÉRIDES
POLÍCIA MUNICIPAL

Rua Manuel da Ponte, n.º 34
9500 – 085 Ponta Delgada
Tel. 296 304403/91 7570841
Fax: 296 304401
E-Mail: policiamunicipal@mpdelgada.pt

1793 - Abre ao público o Museu do 
Louvre, em Paris.

1925 - Realizam-se em Portugal as 
últimas eleições legislativas da I Repú-
blica.

1951 - É inaugurado o Teatro Monu-
mental, em Lisboa.

1960 - O democrata John F. Kennedy 
é eleito presidente dos EUA.

1983 - Em Portugal, é constituído o 
Clube dos Jornalistas.

1988 - O republicano George Bush, 
64 anos, é eleito presidente dos EUA.

2005 – O Conselho de Segurança 
das Nações Unidas prolonga por mais um 
ano, até 31 de dezembro de 2006, o man-
dato da Força Multinacional, no Iraque.

2011 - A Câmara dos Deputados de 

Itália aprova as Contas do Estado de 2010 
mas o primeiro-ministro, Silvio Berlusco-
ni, perde a maioria absoluta de 316 depu-
tados, o que põe em dúvida a estabilidade 
futura do seu governo.

- Morre Joe Frazier, ex-campeão do 
mundo de pesos pesados, aos 67 anos, em 
Filadélfi a, vítima de cancro no fígado.

Este é o tricentésimo décimo terceiro 
dia do ano. Faltam 53 dias para o termo 
de 2012.

Pensamento do dia: “Para enxergar 
as coisas sem feitio é preciso não saber 
nada. É preciso entrar em estado de ár-
vore”. Manoel de Barros (1916), poeta 
brasileiro.

MISSAS

Semana >>  08h,00 – Santuário do 
Santo Cristo 08h,30 – Matriz de 2ª 
a 6ª feira 12h,30 – Matriz  18h,00 
– Igreja do Imaculado Coração de 
Maria 18h,30 - Matriz; São José  
19h,00 – São Pedro; Igreja Nª Sra. 
de Fátima -Lajedo; Santa Clara; 
Fajã de Baixo 

Sábado >> 12h,30 - Matriz  17h – 
Clínica do Bom Jesus 17h,30 – Igre-
ja do Coração Imaculado de Maria; 
Capela de São João de Deus -Fajã 
de Baixo 18h,00 – São José; Sete 
Cidades, Feteiras 18h,30 – Matriz; 
Santa Clara; Fajã de Baixo 19h,00 
- Igreja Nª Sra. de Fátima; Fajã de 
Cima; Mosteiros, São Pedro; Relva; 
São Roque, Candelária; Ginetes 20h 
- Covoada; Milagres – Arrifes, Saú-
de – Arrifes 

Domingo >> 08h,00 – Santuá-
rio Santo Cristo; Saúde – Arrifes, 
Mosteiros 09h,00 – Igreja Senhora 
das Mercês; Clinica do Bom Jesus; 
Fajã de Baixo 09h,30 - Piedade 
– Arrifes; São Roque 10h,00 – Ma-
triz; Igreja Coração Imaculado de 
Maria – São Pedro; Santa Clara; 
Milagres – Arrifes 10h,30 – Cape-
la de São João de Deus - Fajã de 
Baixo; Covoada; Hospital Divino 
Espírito Santo; Várzea; Sete Cida-
des, Candelária 11h,00 – São José; 
São Pedro 11h,30 - Fajã de Cima; 
Saúde - Arrifes; Santa Clara; Fajã 
de Baixo, São Roque 12h,00 – San-
tuário Santo Cristo; Matriz; Relva; 
Mosteiros; Ginetes, Feteiras 12h,15 
– Igreja de São Gonçalo - São Pedro 
12h,30 – Igreja Nª Sra. de Fáti-
ma Lajedo 17h,00 – Matriz 18h,00 
– São José 18h,30 – Fajã de Baixo 
19h,00 – São Pedro

INTERNACIONAL

Chega a Ponta 
Delgada:
De Lisboa às 13h45, 
20h05

De Santa Maria, proveniente de Lis-
boa, às 15h20
Do Porto às 22h25

Parte de Ponta Delgada:
Para o Porto às 08h35
Para Lisboa às 09h05, 16h10, 21h05

AIR AÇORES
Chega a Ponta Delgada: 
Da Terceira às 10h50, 15h20, 20h35
Da Horta às 14h55
De Santa Maria às 19h30

Parte de Ponta Delgada:
Para a Terceira às 07h00, 09h15, 
12h00, 18h50
Para a Horta às 07h30
Para Santa Maria às 18h10

Museu Municipal do NordesteMuseu Municipal do Nordeste
Aberto de 2.ª a 6.ª das 09h00 Aberto de 2.ª a 6.ª das 09h00 

às 12h00 e das 13h00 às 16h00às 12h00 e das 13h00 às 16h00

TABELA DAS MARÉS

PREIA-MAR: 
08h18m – 21h02m

BAIXA-MAR: 
02h00m – 14h51m

CINEMA
CASTELLO LOPES - PARQUE CASTELLO LOPES - PARQUE ATLÂNTICOATLÂNTICO

* Sessão válida sexta e sábado.
** Sessão válida sexta e sábado.

SALA 1
Força Ralph VP – Digital

13:20**, 15:50

Taken - A Vingança – Digital
00:00 *

Força Ralph VP - 3D
18:30, 21:30

SALA 2
Argo – Digital

13:00 **, 15:40, 18:10, 21:10, 23:40 *

SALA 3
Encomenda Armadilhada – Digital

12:50 **, 15:20, 18:40, 21:40, 23:50 *

SALA 4
007 - Skyfall – Digital

12:40 **, 15:30, 18:20, 21:20, 00:10 *

Programação de 8 a 14 de Novembro

TÁXIS

ASSOCIAÇÃO DE TÁXIS 
DE SÃO MIGUEL

(INSTITUIÇÃO DE UTILIDADE 
PÚBLICA)

Central 296 30 25 30
296 20 50 50

JOGOS SANTA CASA

TEATRO MICAELENSE

COLISEU MICAELENSE

296 38 2000
96 29 59 255
91 82 52 777

OS FADISTAS
10 DE NOVEMBRO – 21H30

QUARTETO MATOSINHOS
10 DE NOVEMBRO – 21H30

EURO MILHÕES
Sorteio de 6 de Novembro de 2012

Terça-feira
 7 - 20 - 25 - 35 - 41 + 1 - 9 

Sorteio de 2 de Novembro de 2012
Sexta-feira

 3 - 6 - 10 - 11 - 44 + 3 - 4  

JOKER
Sorteio de 4 de Novembro de 2012

3953864

TOTOLOTO
Sorteio de 31 de Outubro de 2012

Quarta-feira
1 - 21 - 34 - 39 - 49 + 9

Sorteio de 3 de Novembro de 2012
Sábado

 6 - 28 - 39 - 40 - 42 + 7 

TOTOBOLA
Resultado de 4 de Novembro

           112 X22 21X 112X M1 

LOTARIA CLÁSSICA
Segunda-feira - 5 de Novembro

1.º Prémio: 01657

LOTARIA POPULAR
Quinta-feira - 1 de Novembro

1.º Prémio: 17289
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João Ponte apresenta na Lagoa 
um Orçamento de contenção

Ministério Público averigua implantação
da TDT em Portugal incluindo os Açores

O presidente da câmara municipal de Lagoa, João Ponte, 
vai receber hoje os representantes municipais da oposição, do 
CDS-PP e do PSD, para entrega da anteproposta do Plano e 
Orçamento para 2013 para consulta e apreciação, ‘num con-
texto de ética e transparência política, cumprindo, assim, o 
disposto no Estatuto do Direito da Oposição, patente na Lei 
nº28/98 de 26 de Maio”.

Com esta iniciativa, o autarca lagoense refere que “se pos-
sibilita a concretização de um debate profícuo e democrático 
em torno do Plano e Orçamento da Autarquia apresentado para 
2013.” Refere ainda o autarca que “o documento em causa 
refl ecte, claramente, as difi culdades e restrições fi nanceiras e 
económicas que se vivem, fruto da grande crise económica e 
fi nanceira que atinge o país e a região, e em particular o poder 
local, em virtude da aplicação da Lei de Compromissos que 

restringe a capacidade fi nanceira dos municípios, fi cando os 
mesmos sujeitos a um conjunto de medidas com vista às res-
trições da despesa e redução da dívida.” Aliás, o presidente da 
autarquia lagoense, João Ponte, admite que “nunca como hoje 
se esteve perante um desafi o de governação local tão grande e 
exigente como espelha a ante proposta de Plano e Orçamento 
para 2013.” Refere-se ainda que, a anteproposta apresentada 
refl ete uma análise rigorosa e aprofundada no que concerne às 
opções de investimento, “evitando-se que as áreas prioritárias 
para o bem-estar e para a qualidade de vida dos munícipes, 
bem como os próprios projectos em curso sejam afectadas”. 

“Continuar a reduzir a despesa corrente é uma das metas a 
atingir e um dos compromissos assumidos pela autarquia nesta 
anteproposta de plano e orçamento para 2013, com vista à con-
solidação orçamental”.

“ÉTICA E TRANSPARÊNCIA” COM A OPOSIÇÃO...

O Ministério Público está a analisar informação referente 
ao processo da Televisão Digital Terrestre (TDT) para aber-
tura de um eventual inquérito, revelou à agência Lusa a Pro-
curadoria-Geral da República (PGR).

A PGR respondeu por escrito à Lusa que, na sequência de 
várias participações enviadas ao Ministério Público (MP), o 
dossier relativo ao processo da TDT “encontra-se em análise 
nos departamentos competentes, com vista ao apuramento da 
existência de factos que demandem a intervenção do MP”.

Na semana passada, o investigador da Universidade do 
Minho, Sérgio Denicoli,  afi rmou que “há fortes indícios de 
corrupção” na implementação da TDT e sublinhou que o 
processo foi conduzido de forma a “não funcionar”.

“Houve uma TDT planeada muito diferente da que foi 
implementada. Foram prometidos, por exemplo, muitos ca-
nais, mas fi cou-se apenas pelos quatro que já existiam no 
analógico. Isso ocorreu por interferências políticas e econó-

micas, o que nos leva a crer que pode ter havido a captura 
do regulador pela Portugal Telecom [PT], ou seja, a Anacom 
teria trabalhado em favor da PT”, disse então à Lusa o inves-
tigador.

Já ontem a comissão de trabalhadores da RTP foi à PGR 
“entregar mais elementos” sobre o processo da TDT, na se-
quência de uma participação feita em Janeiro de suspeita de 
violação dos interesses de cidadãos no processo, disse à Lusa 
Camilo Azevedo da referida comissão.

A Associação Nacional de Municípios Portugueses 
(ANMP) confi rmou ontem à Lusa que formalizou, em 
Maio de 2011, uma participação ao Ministério Público para 
“que avalie todos os procedimentos jurídicos, processuais e 
concursais relativos à passagem da Televisão Analógica para 
a TDT”. Em Outubro, a DECO - Associação de Defesa do 
Consumidor deu nota negativa ao primeiro semestre da TDT 
em Portugal.
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