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MAR DE SAL A SUL DOS AÇORES 
É PRONÚNCIO DE TEMPESTADES

MISSÃO ESCALOU PONTA DELGADA A BORDO DO NAVIO ‘KNORR’

VASCO CORDEIRO NA POSSE DO GOVERNO AÇORIANO
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Lei de Finanças Regionais
“não pode ser pervertida”

Finlandeses querem
produtos açorianos

PARA COLOCAR NA RÚSSIA

Os Açores estão na encruzilhada da expe-
dição ‘Spurs’, desenvolvida pelo Woods Hole 
Oceanographic Institution, dos EUA, de estu-

do do impacto da salinidade dos oceanos nas 
mudanças climáticas com previsão de mais se-
cas e tempestades a partir do navio científi co 

‘Knorr’. Os investigadores fi caram surpresos 
e preocupados com o aumento da salinidade a 
Sul dos Açores.

última

O presidente do Governo dos Açores, Vasco Cordei-
ro, defendeu ontem a importância do relacionamento 
com a República, mas alertou que existem limites que 

“não podem ser ultrapassados”. A Lei de Finanças das 
Regiões Autónomas “não ser amputada na sua utilidade, 
nem pervertida nos seus objectivos”, afi rmou.

Uma missão de 18 fi nlandeses representando 14 
organismos e empresas públicas e privadas estão nos 
Açores a manifestar interesse na colocação de produtos 
da Região no mercado russo.

Criança de 12 anos
com droga no PicoGualter Furtado, do BESA, recebeu ontem delegação 

finlandesa que quer investir nos Açores
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Tomada de posse do XI Governo dos Açores

Vasco Cordeiro lança críticas 
à República mas não convence 
partidos da oposição

Na tomada de posse do XI Governo Re-
gional dos Açores, o Presidente de executivo 
apelou à “união de esforços”, sem deixar de 
fora algumas críticas ao Governo da Repúbli-
ca, que se fez representar pelo Ministro Ad-
junto e dos Assuntos Parlamentares Miguel 
Relvas.

Neste sentimento de apelo à união, Vasco 
Cordeiro referiu que no ciclo que agora se ini-
cia todos se devem mobilizar “para lutar por 
uns Açores melhores, mais fortes e que sejam 
motivo de orgulho para os que estão e para 
os que virão”, reafi rmando que nos próximos 
4 anos está disposto a “dialogar e a decidir” 
porque “os Açores querem dar sentido à pa-
lavra esperança e os açorianos querem ganhar 
o futuro”.

Vasco Cordeiro começou por elogiar o 
antecessor, Carlos César, manifestando “cons-
ciência nítida dos desafi os que estão à nossa 
frente”, perante o programa internacional de 
assistência fi nanceira em que Portugal se en-
contra. 

Numa visão global nacional, o Presidente 
do XI Governo Regional fez referência às pro-
jecções nacionais e internacionais de cresci-
mento económico e de emprego que considera 
“decepcionantes”, afi rmando que as políticas 
de austeridade impostas ao país, externa e in-
ternamente, demonstram ser “cada vez mais 
parte do problema e, cada vez menos, parte da 
solução”. O Orçamento de Estado para 2013 
que “impõe uma carga fi scal às famílias e às 
empresas de tal brutalidade que parece matar 
à nascença qualquer hipótese de crescimento e 
de criação de emprego”.

É com este “enquadramento desfavorá-
vel” que o novo governo toma posse, no en-
tanto, Vasco Cordeiro compromete-se a fazer 
todos os esforços possíveis para “atenuar os 
efeitos de uma crise que, mais do que teimar 
em não passar, tenderá a agravar-se nos tem-
pos mais próximos”. Desta forma, manteve as 
intenções que vão nortear este governo, nome-
adamente a criação de emprego, o reforço da 
competitividade das empresas açorianas e o 
apoio às famílias “como forma de responder 
às consequências sociais da situação económi-
ca que atravessamos”.

Neste sentido, Vasco Cordeiro referiu que 
“todos os nossos recursos” devem ser mobi-
lizados para alcançar estes 3 propósitos que 
“apenas devem ser limitados por esse outro 
valor supremo da nossa existência que é o da 
sustentabilidade da nossa Autonomia”. Vasco 
Cordeiro apelou por isso à união de esforços 
considerando que “todos os partidos políticos 
e parceiros sociais sejam chamados a contri-
buir para vencermos estes desafi os, ao invés 

de permitir que cada um se acantone na sua 
ideologia ou barrique em estratégias partidá-
rias, a urgência do momento impõe o diálogo e 
a concertação”, renovando “a disponibilidade 
e o interesse em estabelecer canais de diálogo 
efectivo com as diversas entidades políticas e 
sociais que estejam interessadas em participar 
na busca das melhores soluções para o futuro 
dos Açores”.

Entendimento com a República
Neste sentido também o “diálogo e enten-

dimento” com a República é fundamental e 
Vasco Cordeiro reforçou que “o nosso ponto 
de partida no relacionamento com o Gover-
no da República é também o do diálogo e da 
concertação no trabalho conjunto de procurar 
as melhores soluções e os melhores equilíbrios 
para os desafi os que todos temos à nossa fren-
te”. Lembrando que “a matriz de um saudável 
relacionamento entre os Açores e a Repúbli-
ca” incorpora a Lei de Finanças Regionais e 
a necessidade desta “não ser amputada na sua 
utilidade, nem pervertida nos seus objectivos”. 
Ao Governo, continuou Vasco Cordeiro, não 
assiste apenas a “legitimidade democrática” 
de defender que a Lei de Finanças das Regi-
ões Autónomas “deva manter a actual discri-
minação positiva da nossa Região, quer do 
ponto de vista fi scal, quer do ponto de vista 
das transferências a título de solidariedade” 
mas cabe também a legitimidade “que é a que 
resulta de uma gestão rigorosa e equilibrada 

das fi nanças públicas regionais açorianas, fi s-
calizada e atestada por diversas entidades na-
cionais e internacionais de reconhecido rigor 
e exigência”. Funções que cabem ao Governo 
Regional “na legitimidade que resulta do cum-
primento, pelos açorianos, do dever de solida-
riedade para com o País, na prossecução deste 
objectivo nacional de melhoria das fi nanças 
públicas nacionais” mas que não esgota a 
necessidade de “trabalhar, articular e concer-
tar com a República a solução para questões 
que, da responsabilidade do Estado, estão a 
ser crescentemente descuradas e esquecidas”. 
Como exemplos deu a “asfi xia da Universida-
de dos Açores, o abandono da RTP/Açores, a 
desresponsabilização das funções do Estado 
numa região arquipelágica com a nossa, como 
a da Justiça, não deixam de ser sentidos pelo 
Povo Açoriano como factos ofensivos da sua 
condição de Portugueses aqui no meio do 
Atlântico”.

Vasco Cordeiro referiu a incoerência da 
actuação do Estado nos referidos assuntos 
quando comparada com “o facto de ser o mes-
mo Estado que parece querer abandonar-nos 
à nossa sorte, aquele que, com olhares de mal 
disfarçada gula e cobiça, patrocina, por ação 
ou por omissão, entendimentos que só podem 
resultar no esbulho dos nossos recursos na-
turais, com especial destaque para o Mar dos 
Açores e os recursos minerais que existem nos 
seus fundos”. Um limite, entende o presidente 
do Governo Regional que “não pode ser ultra-

passado” e que não interessa a “nenhuma das 
partes, de cá e de lá, que seja ultrapassado”.

Um discurso motivado pela consciência 
que não serão anos fáceis os que se aproxi-
mam mas com a intenção de incluir todos no 
sentido de rumar para um futuro melhor, desde 
que o Governo da República e a conjuntura ac-
tual assim o permitam. 

Discurso de Vasco divide oposição
No fi nal do primeiro discurso de Vasco 

Cordeiro como Presidente do Governo Regio-
nal, o antecessor, Carlos César, mostrava-se 
satisfeito com as questões abordadas no dis-
curso. Para Carlos César trata-se de um novo 
ciclo que agora se inicia “um tempo novo, 
que deve ser vivido por gente nova, com nova 
energia, com novo entusiasmo para fazer face 
aos desafi os que os Açores se confrontam no 
tempo presente e no tempo futuro”.

O anterior Presidente do Governo Regio-
nal considerou que foi um discurso “ajustado 
às circunstâncias” e que foi a confi rmação da-
quilo que Vasco Cordeiro apresentou ao eleito-
rado durante a campanha eleitoral e “foi uma 
renovação desse compromisso em que as ver-
tentes principais são a manutenção do equilí-
brio das fi nanças públicas, o desenvolvimento 
de políticas que conduzam ao emprego, a uma 
relação saudável de diálogo e de concertação 
com os partidos políticos da oposição, com os 
parceiros sociais, com o Governo da Repú-
blica e portanto achei que esteve tudo muito 
bem”, concluiu.

Também o líder da bancada socialista, 
Berto Messias, considerou que o discurso de 
Vasco Cordeiro foi “de afi rmação da nossa 
autonomia, da importância que têm os Aço-
res, da importância que tem o respeito pelas 
nossas especifi cidades”, sendo também um 
discurso de “afi rmação da preparação e vonta-
de de ultrapassar os desafi os que estão à nossa 
frente”.

Berto Messias salientou por isso que “com 
dedicação, trabalho e empenho de fazer mais e 
melhor e também com a capacidade de cons-
truir diálogos e pontes de entendimento com 
todos os partidos e com os parceiros sociais” 
será possível ultrapassar essas difi culdades. 

PSD disponível para ajudar
Do lado do PSD, o líder da bancada par-

lamentar Duarte Freitas mostrou-se disponível 
para ajudar a resolver os problemas que asso-
lam os açorianos, renovando desejos de “maior 
sorte a este Governo para que o Governo e a 
Assembleia possam ajudar a resolver os mui-
tos problemas que os açorianos enfrentam”. 

Duarte Freitas lembrou a “crise profunda” 

Novo Governo dos Açores, presidido por Vasco Cordeiro, já em funções
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que se vive actualmente, mostrando-se preocupado com 
o futuro dos Açores e por isso “o nosso maior desejo é 
que as instituições açorianas e autonómicas saibam dar 
a resposta que os açorianos pedem neste momento para 
que possamos ultrapassar esta crise”. Da parte do PSD 
há “todo o interesse a abertura para o diálogo, para apre-
sentar soluções, naturalmente esperando que o Governo e 
o Partido Socialista sejam consequentes nesta sua dispo-
nibilidade para o diálogo e a nossa resposta é claramente 
sim, a todo o diálogo que for possível, que for desejável, 
a bem dos açorianos para tentarmos todos resolver esta 
crise e as preocupações dos açorianos”, reafi rmou. Peran-
te as críticas lançadas ao Governo da República, Duarte 
Freitas salientou que “os recados que sejam necessários 
dar ao Governo da República, seja ele de que cor for, se 
forem em defesa dos Açores serão sempre subscritos pelo 
PSD”.

CDS/PP considera discurso mediano
Para o líder do CDS/PP, o discurso de Vasco Cordeiro 

na tomada de posse foi “mediano que não trouxe nada”, 
com uma tónica que “se isso não correr bem, a culpa não 
é minha”. Artur Lima esperava um discurso que “falasse 
mais da Autonomia enquanto instrumento de desenvol-
vimento interno dos Açores, de um Governo enquanto 
catalisador desse desenvolvimento e que não viesse atri-
buir a outros as culpas, que naturalmente também as têm, 
da taxa de desemprego que temos nos Açores, das dívidas 
que temos nos Açores”, referiu. 

Perante o apelo de Vasco Cordeiro à união, Artur 
Lima relembrou que a postura do CDS sempre foi de 
“fazer oposição construtiva e muito crítica quando teve 
de o ser”, mostrando-se assim aberto ao “diálogo fran-
co, honesto e leal com o Governo” esperando da parte 
do executivo também se mantenha esse diálogo e “que 
cumpra os compromissos que assumiu com a oposição”, 
concluiu.

CDU não fi cou surpreendido
Aníbal Pires considerou que o discurso de Vasco Cor-

deiro foi “muito na linha do que foi a campanha eleitoral 
do PS”, salientando que Vasco Cordeiro reforçou “algu-
mas das linhas que veio a comunicar aos açorianos e que 
estarão na base da vitória do PS. Foi um discurso que 

não me surpreendeu”, 
referiu.

Quanto ao desafi o 
lançado pelo Presiden-
te do Governo Regio-
nal, Aníbal Pires consi-
derou que “os desafi os 
já estão feitos por parte 
do PCP há muito tem-
po, designadamente 
naquilo que passa pela 
valorização do parla-
mento regional. É aqui 
que reside a sede do po-
der regional e, portanto, 
é fundamental que este 
governo valorize o Par-
lamento e que mante-
nha um diálogo perma-
nente com as diferentes 

forças políticas que aqui estão representadas”.
Desta forma mostrou total disponibilidade para con-

tribuir para que “sejam criados mecanismos quer para a 
economia regional, quer para os trabalhadores, que pos-
sam de alguma forma minimizar os efeitos das políticas 
de austeridade, que, aliás, o senhor presidente do gover-
no, criticou, e muito bem, em relação à República”, con-
cluiu.

Bloco espera que não sejam só intenções
A responsável pela representação parlamentar do 

Bloco de Esquerda elogiou o “discurso bonito” de Vasco 
Cordeiro onde foram anunciadas “boas intenções”, no-
meadamente no que respeita ao diálogo com a sociedade 
civil e partidos políticos. “Esperemos que isso não fi que 
apenas nas meras intenções e nas bonitas palavras e se 
concretize na prática diária parlamentar, na humildade da 
auscultação e do reconhecimento das boas propostas dos 
partidos da oposição, quer da parte do governo, quer da 
parte da maioria parlamentar que o suporta”, referiu Zu-
raida Soares.

Quanto às questões sobre a República, Zuraida Soa-
res disse ter apreciado “a frontalidade, a clareza com que 
o senhor presidente se referiu ao relacionamento com a 
República e às diferentes formas de ataque à nossa Auto-
nomia e que a República tem vindo a desencadear, umas 
vezes com alguma elegância, outras vezes com uma bru-
talidade evidente”, salientou.

PPM considera discurso fraco
Paulo Estevão considerou os discursos de Vasco Cor-

deiro e da presidente da Assembleia Regional, Ana Luís 
“bastante fracos”. 

Paulo Estevão entende que Vasco Cordeiro “não re-
conhece erros próprios em relação aos caminhos que têm 
sido trilhados ao longo destes últimos 16 anos” e disse 
não ter ouvido qualquer auto-crítica “em relação a uma 
aposta do ponto de vista económico, ou a decisões que 
não tenham sido as mais acertadas. Faltou esse elemen-
to”, disse ao acrescentar que só houve uma referência em 
relação às questões económicas que estão na ordem do 
dia para “falar da República, ou seja, não disse nada de 
novo”. O responsável pela representação parlamentar do 
PPM considerou por isso “um arranque muito fraco” des-
te início de legislatura. 

                                                                    Carla Dias

O Ministro Miguel Relvas ao lado de Carlos César na posse 
do novo governo açoriano

Primeiro Encontro 
de Mordomos 
e Foliões 
da Bretanha

Com a presença do Bis-
po dos Açores, D. António 
de Sousa Braga, numa or-
ganização da Zona Pastoral 
da Bretanha, que engloba 
as Paróquias de Nossa Se-
nhora do Pilar, da Ajuda e 
dos Remédios da Bretanha, 
vai decorrer dia 19, pelas 
20h00, o I Encontro de 
Mordomos e Foliões da 
Bretanha.

Ricardo Tavares, da or-
ganização do evento, refere 

que esta iniciativa surgiu de 
uma necessidade muito prá-

tica de agendamento das bênçãos e coroações, quando as três 
paróquias têm um mesmo pároco.

Refere que se trata-se de um evento inédito, pelo menos na 
Zona Pastoral da Bretanha (Pilar, Ajuda e Remédios), em que 
se vão encontrar todos os mordomos e foliões das festas do Di-
vino Espírito Santo dessa parte da ilha de São Miguel. Tam-
bém, aproveitando a passagem do Bispo Diocesano, procura-se 
uma aproximação dos mordomos ao responsável pela Pastoral 
Diocesana, D. António Braga.

Mais adianta ao Correio dos Açores que os objectivos deste 
certame são variados, a saber: Restabelecer laços societais entre 
as três comunidades; Promover o convívio e a relação entre os 
mordomos e as folias de várias festas e freguesias; Fornecer for-
mação bíblico-teológica aos responsáveis pelas festas do Divino 
Espírito Santo, de forma a recuperar o seu «espírito» original (a 
fraternidade e a partilha); Vincar os laços através do convívio; 
Fazer aproximar, na Igreja, o institucional e o popular da fonte 
da fé, o Espírito Santo; e ainda, Agendar e programar as bênçãos 
e as coroações, para servir as mordomias mais efi cazmente.

Do programa consta uma introdução formativa, com uma 
apresentação bíblico-teológica sobre o Espírito Santo, seguin-
do-se o agendamento das bênçãos e das coroações. Ao longo 
do encontro, cantarão os três grupos de foliões das três paró-
quias, Pilar, Ajuda e Remédios. Após uma intervenção fi nal de 
D. António Braga, seguir-se-á um pequeno convívio.

Nas festividades vão participar três ranchos de foliões das 
três paróquias, com o apoio da Junta de Freguesia do Pilar da 
Bretanha.

                                                                     Nélia Câmara

Bispo dos Açores vai 
presidir à reunião 
no dia 19

Ricardo Tavares, pároco das três 
paróquias da Bretanha
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Voos directos entre Helsínquia e Ponta Delgada a partir de Maio

Finlândia quer ser porta de entrada 
de produtos açorianos na Rússia

Uma missão de 18 gestores e em-
presários finlandeses, representando 14  
organizações empresariais públicas e 
privadas e organismos oficiais da região 
de Kymenlaakso, na Finlândia, - que faz 
fronteira com a Rússia -, está a visitar os 
Açores com o objectivo de incrementar 
as relações comerciais com o arquipé-
lago.

Durante a tarde de ontem o presiden-
te e vice-presidente do Conselho de  Ky-
menlaakso, Juha Haapaniemi e Markku 
Merovuo, reuniram com o administra-
dor executivo do BESA – Banco Espí-
rito Santo dos Açores, Gualter Furtado, 
com quem trocaram impressões sobre 
eventuais parcerias que possam ocorrer 
no futuro.

Kymenlaakso localiza-se a sudoeste 
da Finlândia e é constituída por uma fe-
deração de sete municípios com o objec-
tivo de desenvolver, planear e promover 
os seus interesses. Estes objectivos são, 
maioritariamente, suportados pela União 
Europeia e fundos regionais administra-
dos pelo Conselho da Região.

A missão empresarial finlandesa 
teve também ontem encontros, entre ou-
tros organismos, com a APIA – Agência 
de Promoção do Investimento na Região 
e direcção da Câmara do Comércio e In-
dústria de Ponta Delgada. O principal 
objectivo da missão finlandesa é fazer 
de Kymenlaakso porta de passagem de 
produtos dos Açores para o mercado 
russo.

Correio dos Açores - Qual o objec-
tivo deste missão aos Açores?

Juha Haapaniemi (presidente do 
conselho da região de, Finlândia) 
– Estamos a fazer o marketing da região 
de Kymenlaakso como porta de entrada 
de produtos açorianos para a Rússia. Os 
Açores têm condições e produtos que 
podem ser vendidos no mercado russo.

Os Açores poderão vir a exportar 
produtos para a Rússia, via Finlân-
dia?

Juha – Exactamente. Sim, essa é a 
razão principal da viagem.

Existem perspectivas desta região 
finlandesa investir nos Açores?

Juha - Sim. Temos na delegação em-
presários interessados em ver quais as 

possibilidades de investirem nos Aço-
res.

Quais os produtos dos Açores que 
podem ser vendidos em Kymenlaakso 
e mesmo na Rússia?

Juha – Os Açores têm leite, produ-
tos lácteos e peixe. Como são produtos 
de qualidade, são bem vindos à Rússia.

Existem perspectiva de crescimen-
to dos fluxos turísticos da Finlândia, 
nomeadamente de Kymenlaakso para 
os Açores?

Juha – Penso que sim. Estou cá há 
pouco tempo mas a ilha é maravilhosa. 
Estou certo que os outros finlandeses 
vão gostar de estar cá. Por esta via, o 

fluxo turístico vai aumentar.

Para haver mais turismo, são ne-
cessários transportes aéreos directos 
entre os Açores e a Finlândia que, ac-
tualmente, não existem…

Juha – Estão projectados voos di-
rectos de Maio a Outubro de 2013 de 
Helsínquia para Ponta Delgada.

Acredita que se vão estreitar as re-
lações comerciais entre Kymenlaakso 
e os Açores?

Juha – É o que espero. Estamos a 
apoiar as empresas para que isso venha 
a acontecer.

Em que áreas pode haver coopera-
ção entre a Finlândia e os Açores?

Markku Merovuo (vice-presidente 
do conselho da região de Kymenlaak-
so) – Nós temos uma companhia de cru-
zeiros turísticos, a ‘Cristine Cruses’ que 
opera em várias zonas do globo (nome-
adamente no Mediterrâneo e Caraíbas) e 
que começaram a operar, recentemente, 
os Açores. Quando o director geral da 
‘Cristine Cruses’ soube que vinha a São 
Miguel, manifestou o seu interesse em 
que eu transmitisse o seu desejo de em 
incrementar o seu relacionamento com 
os Açores.

Outras áreas de possível coope-
ração podem colocar-se ao nível da 
energia eólica e energia das ondas 
disponibilizando novas tecnologias.

Estou impressionado com os Açores 
e pretendo vir cá como turista.

                                       João Paz

Gualter Furtado recebeu delegação finlandesa nas instalações do BESA

Empresas fi nlandesas manifestaram ontem interesse em Ponta Delgada em serem porta de entrada de 
produtos açorianos, nomeadamente, leite, lacticínios, conservas e peixe fresco, no mercado russo, benefi -
ciando da posição de fronteira da sua região, Kymenlaakso, com a Rússia. Entretanto, estão já projectados 
voos, de Maio e Outubro do próximo ano, entre Helsínquia e Ponta Delgada com o objectivo de incrementar 
os fl uxos turísticos da Finlândia para a Região.
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Teresa Flor de Lima contra consultas de quinze minutos

Dor crónica pode levar à depressão 
e a ajuda do médico é fundamental

Cerca de 30% da população açoriana sofre de al-
gum tipo de dor crónica. Teresa Flor de Lima, médica, 
referiu ontem num encontro no auditório da Associa-
ção Sénior de Ponta Delgada, no último encontro do 
ciclo de sessões sobre como “con(viver) com a dor 
crónica” que é muito importante que todos nós tenha-
mos em atenção que todos nós um dia vamos ter que 
lutar contra a dor, por nós, por um familiar, por um 
amigo, sublinhando que a dor apresenta-se nas três 
formas: biológica, psicológica e social, inserida no 
contexto: Espiritual; social; cultural e psicológico.

Neste momento existe um movimento europeu 
que pretende exigir das organizações, como a Comis-
são Europeia e a Organização Social da saúde que 
reconheçam a dor como doença. Para a oradora isso 
é extremamente importante, porque embora já legis-
lação europeia sobre a dor é importante materializar 
esta legislação como conceito de dor=doença.

Entende na Região, todas as associações que te-
nham a ver com doenças que provoquem dor se de-
viam associar neste movimento. A Dor crónica é uma 
doença debilitante com consequências nefastas para 
a condição física, psicológica e de comportamento, 
e as pessoas que sofrem podem desenvolver depres-
são, podem desenvolver imobilidade, perda de mas-
sa muscular, rigidez nas articulações, perturbação no 
sono, perda de apetite. Isso tudo porque a pessoa sen-
te-se incapaz e acaba, muitas vezes, por isolar-se da 
sociedade e da família, entrando, como refere Flor de 
Lima, numa série de sintomas que não ajudam nada 
como ansiedade, medo, amargura, ressentimento, 
frustração e em casos graves leva mesmo ao suicídio.

A médica diz que há casos de doentes que dizem 
“já tentei suicidar-me por causa da minha dor”, mas 
também refere que é importante sublinhar que a dor 
crónica é tratável e que esta existe no cérebro, tem 
sempre uma causa mesmo que não se veja e deve ser 
avaliada por um profi ssional de saúde, sendo que nes-
ta avaliação é muito importante a comunicação entre 
doente e médico para que em conjunto possam encon-
trar a melhor solução para aliviar a dor. Neste tempo 
de crise, o conceito de consulta é de 15 minutos para 
cada pessoa, o que para Flor de Lima é impensável, 
uma vez que para que se possa perceber o quadro de 
dor, pelo menos na primeira consulta, é necessário 
uma hora, e nas restantes consultas cerca de trinta mi-
nutos, para o médico possa ajudar o doente.

Teresa Flor de Lima fala de dor crónica

Um grupo atento às explicações da médica

Para a especialista em consulta da dor, que funciona no Hospital 
do Divino Espírito Santo, há cerca de um ano e meio, não é fácil tratar 
a dor, porque esta não depende apenas da destruição dos tecidos mas 
também de factores psicológicos, daí que, cada vez mais, faça sentido 
que a dor seja tratada por equipas multidisciplinares, entre outros, o 
fi sioterapeuta e o psicólogo. 

A medicação é importante mas importantes são também todas as 
técnicas que ajudam o doente a aliviar a dor e fazer com que tenha 
uma vida normal, sem ansiedade e com alegria, em vez do desconforto 
que a dor provoca. Para além disso, a médica também lembra o quão 
importante é que o doente toma a medicação que é prescrita e que não 
tenha medo, porque hoje em dia há vários comprimidos, um conjunto 
deles (opiodes) que ajudam a tratar a dor. A morfi na também é um me-
dicamento e não há que ter receio, porque se for tomada de livre vonta-
de é uma droga mas se for receitada pelo médico é um medicamento. 

      Nélia Câmara
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Quatro navios de cruzeiro trazem 4500 
passageiros aos Açores em três dias

Quatro navios de cruzeiro até sexta-feira trazem mais 
de 4500 passageiros aos Açores

Entre hoje e sexta-feira, os portos de Ponta Delga-
da e Horta vão ser o palco de mais quatro escalas de 
navios de cruzeiro. Realce para o facto da estreia nas 
Portas do Mar dos navios ‘Rotterdam’ e do ‘Columbus 
2’, e para a terceira escala este ano do ‘Prinsendam’ 
na Horta e ainda o regresso do bem conhecido ‘Grand 
Princess’ a Ponta Delgada.

 Numa semana de assinalável movimento de cruzei-
ros nos portos açorianos, as Portas do Mar vão receber 
a primeira escala do ‘Rotterdam’, navio da companhia 
centenária Holland America Line. A visita integra-se 
num itinerário de 34 dias, que se inicia e termina em 
Roterdão, com destino às Caraíbas. Tem chegada pre-
vista para as 7h00 de hoje e deve largar, rumo a Tor-
tola, pelas 17h00.

Após ter sido construído nos estaleiros Fincantieri, 
em Veneza, o Rotterdam foi inaugurado em Dezembro 
de 1997 pela princesa Margriet da Holanda. É o sexto 
navio da operadora holandesa a assumir a designação 
da primeira embarcação que navegou para esta compa-
nhia no já longínquo ano de 1872  

Tem lotação máxima para 1668 passageiros e 593 
tripulantes, possui 12 decks para passageiros, com um 
total de 660 cabines, 542 das quais com vista para o 
exterior e apenas 118 interiores.

Habitual visitante do arquipélago, a Holland 
America Line tem vindo a reforçar as suas es-
calas nos Açores, (9 em 2012 e com previsão 
de 12 para 2013 (tornando a nossa Região 
num ponto de referência das suas rotas 
transatlânticas.

No próximo ano, o ‘Rotterdam’ 
vai voltar aos Açores, igualmen-
te no mês de Novembro, desta 
feita no dia 22 em Ponta 
Delgada e no dia seguin-
te na Horta.

 Amanhã marca a 
estreia em Pon-
ta Delgada da 
mais recente 
aquisição 

da conhecida operadora 
germânica Hapag Lloyd. 

Esta escala inaugural nas 
Portas do Mar é protagonizada 
pelo ‘Columbus 2’, navio que 
está a realizar um itinerário de 
10 dias entre o Funchal e Nova 
Iorque. O paquete alemão tem 
previsto a chegada ao porto 
açoriano pelas 9h00, estiman-

do-se que cá permaneça até 
às 18h00.

Disponibiliza 9 decks para 
passageiros, com um total de 
342 cabines, das quais 317 
têm vista para o exterior e 
apenas 25 são interiores sim-
ples.

Com esta escala, todos os 
navios da Hapag Lloyd já vi-
sitaram os Açores, algo que é 

sempre de destacar e reforça a importância da Região 
junto do mercado germânico e daquela companhia em 
particular.

 Procedente de Lisboa e com destino a Ft. Lauder-
dale, o mais antigo navio da prestigiada companhia 
holandesa Holland America Line, o ‘Prinsen-
dam’, efectua também amanhã a sua terceira 
escala deste ano no porto da Horta, onde 
tem prevista permanência entre as 07h00 
e as 16h00 horas. Tem capacidade 
máxima de 849 passageiros e 432 
tripulantes.

Esta será a quarta visita que 
o ‘Prinsendam’ efectua na 
Região, sendo que três 
ocorreram na Horta, o 
que revela o crescen-
te interesse que 
esta importante 
o p e r a d o r a 
tem vindo 

a demonstrar para com as nossas ilhas e com o Faial 
em particular.  Depois do ‘Rotterdam’ e do ‘Co-
lumbus 2’, na sexta-feira será a vez do empre-
endimento Portas do Mar receber o navio de 
cruzeiros ‘Grand Princess’, da conhecida 
operadora Princess Cruises. O apelativo 
navio americano encontra-se em via-
gem transatlântica de 14 dias entre 
Southampton e Ft. Lauderdale. 
Entra no porto micaelense às 
09h00 horas e estima-se 
que cá permaneça até às 
18h00.  Tem capaci-
dade máxima para 
3100 hóspedes e 
1100 tripulan-
tes. 

O ‘Rotterdam’ atraca hoje às Portas do Mar

Paquete turístico ‘Columbus 2’ vai estrear em Ponta Delgada  
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Aumento da salinidade a Sul
dos Açores na origem das secas
e tempestades no planeta

Os Açores estão na encruzilhada da 
operação ‘Spurs’, desenvolvida pelo 
Woods Hole Oceanographic Institution de 
estudo do impacto da salinidade dos oce-
anos nas mudanças climáticas a bordo do 
navio científi co ‘Knorr’ que fez escala no 
fi nal de Setembro em Ponta Delgada.

Em Setembro deste ano o investigador  
Ray Schmitt e oceanógrafos Dave Fratan-
toni e Tom Farrar navegaram a bordo do 
navio de pesquisa ‘Knorr’ à região mais 
salgada do Oceano Atlântico ao largo da 
África, a Sul dos Açores, para participar 
de uma expedição com cientistas de uma 
dezena de instituições internacionais.  

Para o estudo dos processos de 
salinidade nesta zona do oceano Atlânti-
co, os cientistas utilizaram uma matriz de 
tecnologias oceanográfi cas, incluindo pla-
nadores, carros alegóricos, e vagabundos, 
para colectar medições de alta resolução 
de salinidade que podem ser acopladas 
com dados do satélite Aquarius.

Os cientistas fi caram surpreendidos ao 
descobrir que os níveis de salinidade dos 
oceanos na região estudada foram muito 
maiores do que eles esperavam. No seu 
entender, os níveis de salinidade “pare-
cem estar a atingir níveis recorde”.

Esses dados são considerados “fun-
damentais” por proporcionarem uma vi-
são mais precisa de como os padrões de 
salinidade do oceano e o ciclo da água 
estão a mudar e como essa evolução pode 
estar a afectar a terra, explica o investiga-
dor Ray Schmitt.

“Apesar das pressões de orçamento, 
não podemos reduzir satélites e sensores 
do oceano”, sublinha o mesmo investi-
gador para, depois, concluir: “Quando 
perguntaram ao famoso criminoso Willie 
Sutton por que roubava bancos, ele res-

pondeu: ‘É lá que está o dinheiro.”
E Schmitt conclui, a propósito: “É por 

isso que temos de estudar o oceano – é lá 
que a água está”.

A origem das tempestades

“Ao longo dos últimos 50 anos, em 
geral, as regiões salgadas do oceano estão 
fi cando mais salgada, e as regiões mais 
frescas estão a fi car mais frescas”, dizem 
os investigadores para concluírem, a pro-

pósito, que “essa é a melhor prova de que 
o ciclo da água tem vindo a intensifi car-
se.”

Só recentemente os cientistas come-
çaram a ter as ferramentas para monito-
rar, com grande precisão, a salinidade no 
vasto oceano. Durante a última década, 
oceanógrafos dispersaram cerca de 3.500 
carros alegóricos ‘Argo’ em todos os oce-
anos. 

Equipado com sensores para medir a 
temperatura e salinidade, estes carros ale-

góricos transmitem os dados para terra de 
dez em dez dias. “Eles são como balões 
meteorológicos do oceano”, diz Ray Sch-
mitt.

Em 2011, a NASA lançou o Aqua-
rius, um novo satélite de sensoriamento 
salinidade, para fornecer medições contí-
nuas de padrões de salinidade dos ocea-
nos por todo o globo, disse Gary Lagerlo-

A passagem do navio científi co ‘Knorr’ pelo porto de Ponta Delgada no âmbito da missão que levou 
à constatação de que o aumento da salinidade no meio do oceano Atlântico, a Sul dos Açores, tem 
impacto no recrudescimento das secas e tempestades no planeta, põe a região na rota dos mais 
conceituados investigadores de todo o mundo desde os Estados Unidos, passando pela Europa até 
ao Japão e China. As informações que colheram são consideradas “fundamentais” por proporcio-
narem uma visão mais precisa de como os padrões de salinidade do oceano e o ciclo da água estão 
a mudar e como essa evolução pode estar a afectar a terra, explica o investigador norte-americano, 
Ray Schmitt. Em sua opinião, estão a criar-se condições para que as tempestades sejam mais inten-
sas e surgem mais tornados.

No Outono deste ano, Ray Schmitt liderou uma expedição patrocinada pela NASA, a bordo do navio de 
pesquisa ‘Knorr’ em direcção ao local mais salgado do Atlântico Norte para obter uma imagem deta-
lhada de como as variações de salinidade do oceano superior estão relacionadas com as mudanças nos 
padrões de precipitação em todo o planeta. As linhas pretas tracejadas mostram a faixa de cruzeiro 
aproximada. White “X” indica a localização de experiências principais. A zona mais escura do atlântico 
indica as zonas de maior salinidade. (NASA Jet Propulsion Laboratory)

Missão dos investigadores do Woods Hole Oceanographic 
Institution passou por Ponta Delgada

No convés do ‘ Knorr’, o oceanógrafo físico Dave Fra-
tantoni inspecciona um dos planadores de onda, que 
foram implementados durante a expedição ‘Spurs’. 
Os veículos usam o movimento das ondas para im-
pulsionar-se através do oceano e as baterias são car-
regadas por raios solares para alimentar os sensores, 
que medem temperatura, salinidade, e as condições 
meteorológicas. (Foto de Tom Kleindinst, Woods Hole 
Oceanographic Institution)



Correio dos Açores, 7 de Novembro 2012 reportagem/publicidade 9

ef, chefe da missão Aquarius.
A forma mais directa de aprender se o ciclo da água 

na Terra se está a intensifi car seria ver se a evapora-
ção sobre o oceano está a aumentar. Mas essa é uma 
medida assustadoramente complexa para os cientis-
tas. Em vez disso, eles podem calcular, indirectamen-
te, a evaporação medindo o sal no oceano, na lógica 
de que mais evaporação leva a uma maior salinidade 
do oceano. E, partindo da surpresa dos investigadores 
americanos perante os grandes níveis de salinidade na 
missão que desenvolveram em Setembro deste ano a 
Sul dos Açores, há razões para preocupação.

O oceano contém 96 por cento da água livre na 
Terra, e ele age como uma enorme bomba de água. 
O oceano é alimentado pelo calor que transforma a 
água em vapor de água. A atmosfera transporta este 
vapor de água para longe, até que condensa em chu-
va ou neve e completa o ciclo de queda directamente 
de volta no mar ou, indirectamente, por terra, rios e 
aquíferos subterrâneos.

Agora, como as temperaturas globais têm vindo 
a aumentar, há fortes indícios de que a bomba de 
água do mar foi acelerada.

“À medida que o planeta continua a aque-
cer, mais calor signifi ca mais evaporação, 
e isso signifi ca mais precipitação e clima 
mais extremo”, diz Ray Schmitt, cien-
tista do Woods Hole Oceanographic 
Institution.

Basta olhar para as manche-
tes recentes dos jornais: O 
furacão Sandy matou, pelo 
menos, 90 pessoas e deze-
nas de bilhões de dóla-
res em danos. A seca 
escaldante em todo 
o continente dos 
Estados Uni-
dos em 2012 

resultou em perdas de colheitas e num au-
mento dos preços dos alimentos…

Eventos climáticos extremos se tornaram 
mais frequentes em todo o mundo. Inunda-
ções tremendas em 2011 causaram estragos 
na América do Sul e do Sudeste Asiático. Na 
Austrália, as piores inundações em décadas 
causaram 30 bilhões de dólares em danos. Em 
2010, as inundações no Paquistão mataram 
1.400 pessoas e 200.000 deslocados. A onda 
de calor de 2010 no oeste da Ásia causou per-
das de colheitas maiores e incêndios em toda 
a Rússia, causando pelo menos 56 mil mortes 
e 15 bilhões de dólares em danos, incluindo 
2.000 edifícios destruídos…

“O ciclo da água está a  intensifi car-se e as 
áreas onde, normalmente, a chuva cai, vão ter 
mais chuva e neve; e as áreas onde normal-
mente não chove vão fi car ainda mais secas”, 
disse Ray Schmitt. “O aquecimento da tem-
peratura global vai causar problemas. Mas as 
mudanças no ciclo da água causada por tem-
peraturas mais quentes terão impactos ainda 

mais importantes para as sociedades.”
Segundo os investigadores, a temperatura da Ter-

ra aumentou 1,4°C no século passado, principalmente 
devido ao aumento dos níveis de retenção de calor 
dióxido de carbono pela queima de combustíveis 
fósseis.  

Uma atmosfera mais quente também pode 
conter mais vapor, diz o oceanógrafo Lisan 
Yu. Ela estimou que a evaporação sobre 
o oceano, onde 86% de toda a evapora-
ção ocorre na Terra, aumentou quatro 
por cento nas últimas três décadas. 
Com cientistas a prever o aumen-
to das temperaturas entre os 3 a 
5,5 graus centígrados duran-
te o século XXI, a taxa de 
evaporação aumentará 
signifi cativamente, 

afi rma Paulo Durack, cientista do Laboratório 
Nacional Lawrence Livermore.

“Quando a água se condensa é lançado vapor 
de água para a atmosfera, libertando-se calor 
e impulsionando movimentos fortes na at-
mosfera”, disse Ray Schmitt. “É por isso 
que as tempestades são mais intensas e 
há mais tornados”.

 Texto com base em artigo de 
Lonny Lippsett no site do Woo-
ds Hole Oceanographic Insti-
tution

 

O aquecimento das temperaturas globais significa mais eva-
poração sobre o oceano, onde 86% da evaporação do planeta 
ocorre, e uma intensificação do ciclo da água cria precipitação, 
afirma o oceanógrafo norte-americano Ray Schmitt. “À medida 
que aumentamos nosso entendimento das condições oceânicas, 
vamos fazer um melhor trabalho de previsão das mudanças no 
ciclo da água.” (Foto de Tom Kleindinst, Woods Hole Oceano-
graphic Institution)
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Colheitas na Região para fins científicos
só com autorização do governo açoriano

A recolha de amostras para fins 
científicos de recursos naturais lo-
calizados em áreas classificadas ou 
de espécies protegidas fica condi-
cionada, desde ontem, nos Açores a 
uma autorização prévia do governo 
regional.

Nos termos de um decreto re-
gulamentar do executivo açoriano, 
passa também a depender de li-
cença administrativa a colheita de 
amostras de recursos naturais que, 
pela sua natureza ou localização, 
sejam abrangidos por legislação es-
pecífica.

O diploma desenvolve a legis-
lação aprovada em Março pelo par-
lamento regional, na sequência da 
assinatura por Portugal do Protoco-
lo de Nagoia, que estabelece regras 
relativas ao “Acesso aos Recursos 
Genéticos e Partilha Justa e Equita-
tiva dos Benefícios que Advêm da 
sua Utilização”.

Com esta regulamentação, quais-
quer amostras, por exemplo, que in-
vestigadores internacionais preten-
dam colher nas fontes hidrotermais 

dos mares da Região necessitam de 
uma autorização prévia da Região.

Igual autorização é necessária 
para a colheita, por exemplo, de 
bactérias em zonas termais como a 
das caldeiras das Furnas que podem 
ter fins medicinais.

Investigadores nacionais e inter-
nacionais têm chegado à conclusão 
de que poderão existir em ambien-
tes adversos nos fundos marinhos e 
caldeiras, nas Furnas, seres vivos 
que podem ser utilizados, eventu-
almente, na composição de medica-
mentos.

Acautelar património 
natural dos Açores

Nesse sentido, o Governo dos 
Açores justifica a nova legislação 
com a importância de “acautelar o 
património natural e genético sob o 
ponto de vista científico para que, 
se for exportado, haja a possibili-
dade da partilha dos proveitos re-
sultantes de material recolhido na 
região”.

Na prática, a aplicação da nova 
legislação, segundo José Conten-
te, secretário regional da Ciência, 
Tecnologia e Equipamentos, fará 
com que “se um investigador re-
colher material nos Açores, o levar 
para uma grande fábrica no estran-
geiro e conseguir fazer um cosméti-
co de alto valor acrescentado, tenha 
que haver uma partilha para a região 
em termos financeiros, mas também 
técnicos e de ‘know how’”.

Para ser autorizada a recolha de 
amostras científicas em áreas clas-
sificadas no arquipélago, nos ter-
mos da nova legislação, terá que ser 
previamente fornecida informação 
detalhada sobre o conteúdo do pro-
jeto, mas também sobre a eventual 
transferência dos materiais.

A saída de amostras colhidas na 
região passa também a estar con-
dicionada por regras específicas, 
sendo fixados procedimentos sobre 
o estabelecimento de “contratos de 
partilha” de “benefícios identifica-
dos como resultantes dos recursos 
naturais acedidos ou amostrados”. Colheitas nas hidrotermais só com licença açoriana

Salvaguardadas fontes hidrotermais e ambiente das caldeiras das Furnas
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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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Por: Teófilo Braga

Verde, mas pouco

A leitura do livro “Do campo para a mesa”, coor-
denado por Esther Vivas e Xavier Montagut, veio 
reavivar a ideia de que uma coisa são os “rótu-
los” e outra coisa é a realidade. Muitas das mar-
cas, projectos ou programas que se apresentam 
como verdes pouco ou nada têm a ver com tal, 
não passando muitas vezes de pura propaganda 
para enganar ou convencer os mais incautos. 
Embora exagerando, diria, como diz o meu ami-
go António Serpa, que o único verde em que se 
pode confi ar é o do Sporting Clube de Portugal.
A moda verde mais recente, se não estou em erro, 
é a dos combustíveis verdes. Face a estes, alguns 
ambientalistas serôdios, ou a 5%, como muito 
bem escreveu o meu amigo Raimundo Quintal, 
têm ao longo dos últimos anos vindo a anunciá-
los como uma das melhores alternativas à escas-
sez do petróleo. Espero que os ambientalistas do 
governo dos Açores, do actual ou do que está 
para vir, não se lembrem de que será uma boa 
ideia para a região o cultivo de qualquer espécie 
de crescimento rápido para colmatar a falta de 
lixos que irá alimentar a comilona incineradora 
que de verde nada tem, antes pelo contrário.
Toda esta leva de ambientalistas, já não falo nos 
capitalistas verdes ou laranjas ou rosas ou naque-
les que vão mudando de cor, adaptando-se às cir-
cunstâncias, não dizem é que como a área agrí-
cola é limitada a produção de agrocombustíveis 
não é compatível com a produção de alimentos. 
E também não dizem que há países que ao sub-
sidiarem algumas culturas (cereais) usadas para 
a obtenção de biocombustíveis fazem com que 
estes cultivos se tornem mais lucrativos do que 
os destinados à alimentação, o que tem levado ao 
aumento do preço dos cereais.
Na década de 60 do século passado, sempre em 
nome de acabar com o fl agelo da fome no mun-
do, algumas instituições decidiram que era 
necessário varrer do mapa a agricultura tra-
dicional e dar início à sua modernização, 
sobretudo nos países não ou pouco in-
dustrializados.
As boas intenções, como é usu-
al, não passaram disso mesmo. 
Com efeito, de acordo com os 
autores referidos, se é certo 
que, a curto prazo, houve 
aumento de produção, 
não é menos verdade 
que o número de 
pessoas subnu-
tridas não 

parou de crescer. A chamada revolução verde o 
que acabou por fazer foi aumentar “o poder das 
empresas agroindustriais” e “provocou a perda 
de 90% da agro e da biodiversidade, reduziu 
dramaticamente o nível dos lençóis freáticos, 
aumentou a salinização e a erosão dos solos, pro-
vocou o êxodo rural de milhões de agricultores e 
trabalhadores do sector alimentar tradicional, os 
garantes da segurança alimentar”.
Como a revolução verde não foi capaz de acabar 
com a fome, algumas cabeças iluminadas encon-
traram a alternativa, a produção transgénica, e 
vai daí, ainda e sempre com a preocupação com 
o bem comum, decidiram anunciar que, só com 
a utilização de OGM, as produções agrícolas po-
diam aumentar, evitar-se-ia o uso de pesticidas e 
acabar-se-ia com a fome no mundo. 
Tudo balelas, pois o que se pretende é aumentar 
a concentração de toda a cadeia de produção nas 
grandes corporações que controlam todo o siste-
ma alimentar, como a produção e comercialização 
de sementes, pesticidas, máquinas agrícolas e a 
distribuição de alimentos.
Quanto à fome no mundo, é bom que fi que bem 
claro que nunca houve tantos alimentos, o que 
existe é a impossibilidade dos pobres paga-
rem por eles.
Um relatório elaborado por diversas 
instituições, entre as quais o insuspei-
to Banco Mundial concluiu que “a 
produção agroecológica consegue 
fornecer alimentos e rendimen-
tos monetários para os mais 
pobres… e garante uma 
melhor segurança ali-
mentar do que a produ-
ção transgénica”. 

Nos Açores, desmantelada que foi a agricultu-
ra tradicional, perdidos muitos saberes das 
pessoas ligadas à terra, a agricultura pa-
rece continuar a ser a parente pobre das 
políticas governamentais. Por falta de 
convicção dos governantes, por se-
guidismo em relação a políticas 
exógenas, por submissão aos 
interesses dos grandes produ-
tores e distribuidores?
 

Com os pés na terra (82)
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O novo ciclo
Porque hoje é quarta...

Renovar e rejuvenescer
as palavras de ordem

Por: Gustavo Moura

Dito e feito. O Partido Socialista assentou 
a sua campanha eleitoral prometendo renova-
ção e ganhas as eleições passou de imediato à 
prática, aliás já iniciada propondo aos eleitores 
listas de candidatos rejuvenescidas, que agora 
concretiza com um elenco governativo mais 
pequeno, grandemente renovado, com uma 
média de idades à volta dos 44 anos e ele-
gendo para presidir à Assembleia Legislativa 
Regional uma personalidade jovem que se 
inicia na política. Como já aqui escrevemos, o 
rejuvenescimento tem de ser temperado com 
a experiência que a manutenção de Sérgio 
Ávila e Rodrigo Oliveira e o regresso às lides 
governativas de Luís Fagundes Duarte podem 
assegurar. Avança, assim, o Partido Socialista 
para a governação da Região Autónoma dos 
Açores, com um conjunto que reúne, à parti-
da, todas as condições para iniciar uma nova 
etapa na vida dos açorianos. O tempo se 
encarregará de nos dizer do acerto das equipas 
escolhidas.

A tarefa que os espera, e vale a pena insis-
tir pois os obstáculos vão ser muitos, é difícil 
e as declarações dos responsáveis pelos par-
tidos da oposição e a votação para a escolha 
da mesa da Assembleia Legislativa Regional, 
perspectivam dificuldades internas a acres-
cer às importadas de Lisboa, geradas pelo 
centralismo e falta de sensibilidade social do 
“PSD” e “CDSPP” que suportam o Governo 
da República.

Saúda-se a coragem de renovar, esperan-
do-se que internamente seja aceite com espí-
rito democrático, pois divisões entre os mili-
tantes, ressentimentos de quem esperava ser 
chamado à primeira linha não são saudáveis e 
poderão causar desassossegos que perturbem 
a governação e se reflictam na campanha para 
as autárquicas que se aproxima.

Confiemos que a determinação, eviden-
ciada por Vasco Cordeiro ao longo da cam-
panha eleitoral, e confirmada nestes primeiros 
dias de uma nova etapa, a que certamente 
não faltou, nem faltará de aqui para adiante, 
estamos certos, a sagacidade e sentido político 
de Carlos César, concretize um novo ciclo na 
política açoriana.

Uma palavra final de apreço para quem 
sai. Melhor ou pior, uns certamente muito 
melhor do que outros, mas todos estiveram ao 
serviço da sociedade açoriana. E ao contrário 
do que muitas vezes se pensa, o destaque polí-
tico e social e as eventuais mordomias, nem 
sempre compensam as exigências de quem 
governa e se sujeita ao escrutínio público, até 
da sua vida privada.

                                             
           *          *          *

A indicação por Passos Coelho do minis-
tro Miguel Relvas para representar o Governo 

da República na cerimónia de posse do XI 
Governo dos Açores é, no mínimo, desele-
gante. São conhecidas as suas redutoras con-
cepções da Autonomia, os seus desrespeitos 
ao consagrado na Constituição e no Estatuto, 
além de ser um ministro desprestigiada pelo 
imbróglio da sua licenciatura. É lamentável 
que o líder do “PSD” e Primeiro-Ministro 
tenha feito tal escolha, que diz bem da sua 
consideração pelos açorianos e pelos seus 
companheiros de partido destas ilhas.

                                              
          *          *          *
 
Embora correndo o risco de me cha-

marem bota-de-elástico e de me acusarem 
de não compreender os tempos modernos, 
quero deixar aqui o meu acordo à série de 
protestos que apareceram nos últimos dias a 
propósito dos festejos do “Dia da Bruxas” 
ou “halloween” que nos últimos anos têm 
ganho uma enorme popularidade em todas as 
nossas ilhas. Importadas do estrangeiro, espe-
cialmente dos Estados Unidos e Canadá, o 
“Dia das Bruxas” e o “halloween” nada tem 
a ver com o espírito e a identidade açoriana, 
nem mesmo portuguesa, e foram introduzidas 
em Portugal, e por arrastamento nos Açores, 
numa estratégia vincadamente comercial a 
que, incompreensivelmente, as escolas deram 
eco e incentivaram, inclusivamente algumas 
de raiz religiosa, quando deveriam ter sido as 
primeiras e mais activas no combate a comer-
cializadas modernices importadas que nada 
têm a ver com os generalizados sentimentos 
da população, na defesa do que é tipicamente 
nosso, faz parte da identidade colectiva, como 
é o “Pão por Deus” com um significado e 
um conteúdo de espírito solidário que, estes 
sim, deveriam ser incentivados, por serem 
genuinamente nossos.

O Dr. José de Almeida Mello, historiador 
e investigador que ao nosso património colec-
tivo tem dedicado muito e valioso trabalho, no 
programa televisivo “Açores Hoje” de há dias, 
manifestou o seu desacordo com tais práticas 
e lamentou que sejam as escolas a incentiva-
rem e o jornalista Armando Mendes, nas colu-
nas do “Diário Insular” alinha pelo mesmo 
diapasão, numa crónica intitulada “Pregos 
no caixão…”, escrevendo a certa altura “há 
antídotos contra esse processo que empobrece 
e pode até liquidar culturas antigas e muito 
ricas. Um deles é o investimento na iden-
tidade, conferindo-lhe solidez e sentido na 
universalidade. Outra é não deixar que sejam, 
as próprias escolas a transformarem-se em 
instrumentos de perda de identidade. Elas 
devem ser precisamente o contrário.”    

Esperemos que o novo responsável pelas 
questões da educação na Região Autónoma 
dos Açores, reflicta sobre esta questão e deter-
mine as orientações necessárias para que 
a defesa da nossa identidade colectiva, de 
que as tradições são um elo importante, seja 
uma preocupação dos educadores da nossa 
juventude. E tão importante como isso, é que 
os responsáveis familiares, porque está na 
família a mais influente das escolas, percebam 
que o respeito dos valores e das boas práticas 
tradicionais, são traves mestras para a constru-
ção de uma melhor sociedade.

Vasco Cordeiro começou bem o novo 
ciclo.

Cumpriu a promessa de reduzir a orgâ-
nica do governo e renovou em quase todas 
as secretarias.

Surpreendeu mesmo, ao integrar 
governantes da área do PSD e cortou abrup-
tamente com a linha dura que caracterizava 
os governos de César, em que quase todos 
os secretários eram oriundos do aparelho 
socialista.

Não é um elenco genial e a sua estrutura 
não é original (já houve governos com esta 
dimensão, que depois engordaram...), mas 
deixa sinais positivos no arranque de uma 
legislatura que vai ser muito difícil e com 
desafi os bastante duros.

A escolha da Presidente do parlamen-
to também não deixa de ser um acto de 
descompressão partidária, mesmo que por 
razões de equilíbrio geográfi co.

Em sentido contrário continua o PSD-
Açores, querendo provar que mereceu a 
derrota de 14 de Outubro.

Anunciou antes das eleições que vota-
ria contra o Orçamento de Estado, depois 
voltou atrás, ao dar liberdade de voto aos 
deputados dos Açores e estes, numa atitude 
incompreensível, votam a favor e sem uma 
declaração de voto a explicar esta desorien-
tação.

Logo a seguir são os dois principais 
candidatos independentes que renunciam 
ao mandato de deputados, permitindo que o 
desgastado aparelho do partido avance para 
o parlamento.

E como se não bastasse tanta trapalha-
da, agora que é claro que José Contente vai 
candidatar-se à Câmara de P. Delgada, ele-
vando a fasquia, o candidato do PSD, José 
Manuel Boliero, em vez de se resguardar 
das lutas partidárias, aparece a representar 
o PSD no primeiro debate público entre 
partidos, na televisão, para comentar o novo 
governo!

É um PSD sem pés nem cabeça.
                                                                  

                                  ****
WINE AND FIXE! - O festival de vi-

nhos “Wine and Fish Azores” que se reali-
zou em Ponta Delgada revelou um mercado 
rico, a que se junta a produção regional de 
algumas ilhas dos Açores que é motivo de 
orgulho e esperança no futuro do sector.

A viticultura e a enologia estiveram 
sempre na tradição de muitas das nossas 
ilhas, mas nunca foi conferida tanta quali-
dade e valor à nossa produção como agora.

Por entre tanta concorrência nacional 
– 250 marcas do melhor que se faz em Por-
tugal – é profundamente motivador cons-
tatar a qualidade dos nossos vinhos, com 

particular destaque para os produzidos na 
ilha do Pico.

Especialmente os brancos, que vêm 
surpreendendo os especialistas nacionais, 
deixam antever que o Pico está no bom ca-
minho, graças aos seus produtores e à sua 
capacidade de associativismo.

Os vinhos açorianos deveriam ser o 
símbolo mais importante da nossa restau-
ração.

Uma boa carta de vinhos pode incluir 
de tudo, mas a marca açoriana deveria me-
recer o maior destaque, a melhor sugestão e 
até a possibilidade de uma prova de oferta 
para os turistas que nos visitam.

Alexandre Relvas, produtor do Herdade 
de São Miguel e Herdade da Pimenta (bem 
representados no festival do Pavilhão do 
Mar), diz que os vinhos portugueses pre-
cisam de uma identidade forte, nas castas, 
no rótulo, na marca e no tipo, como factores 
de modernidade, a que eu acrescentaria, no 
caso dos vinhos açorianos, um marketing 
mais agressivo e uma maior disponibilidade 
e profi ssionalismo no processo de distribui-
ção, se é que pretendem alargar e consolidar 
mercados.

Está visto que temos potencial, mas pre-
cisamos de menos amadorismo e mais tra-
balho no terreno para expandir o negócio.

Os vinhos estão a subir, este ano, nas 
exportações, cerca de 10% (no ano passado 
foi um aumento de 4%, representando 675 
milhões de euros na globalidade), o que é 
motivador para a nossa produção açoriana, 
que embora noutra dimensão deve seguir o 
bom exemplo, aprendendo como se conse-
guiu esta viragem estratégica no sector em 
todo o país.

O mercado interno não está totalmente 
explorado e as entidades regionais devem 
criar melhores condições para se criarem ni-
chos de mercado no exterior, já que não po-
demos ter pretensões à internacionalização 
massiva da marca açoriana.

Por sua vez, a Comissão Vitivinícola 
Regional (CVRA) tem que actuar com mais 
dinamismo e maior disponibilidade face aos 
produtores.

Ouve-se por aí que a certifi cação do Vi-
nho Regional Açores é muita lenta, o que 
faz com que apenas 300 mil litros de vinho 
sejam certifi cados nos Açores, num volume 
de produção que ultrapassa os 1,5 milhões 
de litros por ano.

Seja como for, mesmo de forma lenta, 
o caminho tem sido positivo, a julgar pela 
visibilidade no dito festival.

A organização está de parabéns, ao 
juntar os melhores nacionais aos melhores 
regionais (desde as Caves S. Domingos à 
Cooperativa do Pico, às novidades do Ter-
rantez e do espumante regional do Eng.Ma-
çanita, não esquecendo a zona das refeições 
– a ser repensada - e do show cooking), 
provando-se, mais uma vez, que os vinhos 
açorianos (e a gastronomia) não fi cam atrás 
dos nacionais, ressalvando as devidas di-
mensões. 

         
          Pico da Pedra, Novembro 2012

Por: Osvaldo Cabral
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Agricultura biológica 
também é saída 
para a crise

A agricultura biológica está a 
avançar nos Açores e na Terceira 
em particular. Como avalia a actual 
apetência dos consumidores por estes 
produtos? 

Hoje em dia ser consumidor de pro-
dutos biológicos signifi ca: Ser activo e 
atento, ser convicto da necessidade de 
preservação do meio ambiente, ser sen-
sível ao pormenor e à diferença. Afi nal, 
ser consumidor de produtos biológicos 
é ser capaz de apostar em produtos lo-
cais de sabor distinto, e na prevenção 
para garantir mais saúde, energia e 
equilíbrio. 

Quais considera serem as vanta-
gens da agricultura biológica e do 
consumo deste tipo de produtos?

O valor nutritivo, a biodiversidade, 
sabor, garantia de saúde, ruralidade, 
água pura e mais emprego. São, na 
verdade, muitas as mais-valias quan-
do a aposta é feita nas mais variadas 
formas da agricultura ecológica. Mais 
vale mudar as práticas quando ainda se 
está a ganhar do que por necessidade. 
Penso que seria uma saída para a cri-
se económica apostar no mercado da 
diferenciação da agricultura nos Aço-
res produzindo em modo de produção 
biológica. Só assim podemos despertar 
o interesse dos nichos de mercado exis-
tentes nos países grandes com produtos 
certifi cados e distintos das produções 
em grande escala. 

A Bioazorica, a Câmara da Praia  
e a secretaria regional da Agricultu-
ra promovem, este mês, uma forma-
ção em agricultura biológica. O que 
se pode esperar?

O curso terá a duração de 26 horas 
e irá oferecer a possibilidade de apren-
der a instalar uma horta de pequena ou 

media escala de uma forma organizada. 
Este curso será ministrado de uma forma 
que mesmo sendo completamente leigo 
nesta matéria se possa tirar proveito dos 
ensinamentos simples que permitem fa-
zer uma agricultura em equilíbrio com 
a natureza que nos rodeia. Há que ex-
plicar às pessoas que fazer agricultura 
ecológica está ao alcance de qualquer 
pessoa independentemente da idade. 
Hoje as novas técnicas dos variados 
sistemas agrícolas permitem até fazer 
agricultura sem cavar a terra. Este cur-
so tem a fi nalidade de abrir novos hori-
zontes onde não existem fronteiras na 
capacidade criadora de cada indivíduo 
nas quatro linhas mais conhecidas da 
produção ecológica e sustentável.

Que importância teve a abertura 
do novo mercado na Praia da Vitó-
ria?

A Terceira tem quatro produtores 
activos e outros tantos preparados para 
a conversão para o modo de produção 
biológico. As estatísticas europeias re-
velam que a apetência dos consumido-
res para os produtos da agricultura bio-
lógica tem vindo a aumentar, mas não 
sendo a produção local sufi ciente, uma 
parte signifi cativa destes produtos são 
importados, até que a produção local 
satisfaça assim a procura. A cooperati-
va BioAzorica tem por objectivo facili-
tar o escoamento dos produtos certifi -
cados em modo de produção biológico 
dos agricultores Açorianos. Os Açores 
até têm uma conjuntura favorável ao 
modo de produção biológico, pelas 
suas potencialidades agro-ecológicas, 
e também pela necessidade de apostar 
no mercado da diferenciação em produ-
tos certifi cados e limpos de substâncias 
químicas de síntese como valor acres-
centado “Made in Açores”. 

Avelino Ormonde, produtor
e empresário agrícola

 “Penso que seria uma 
saída para a crise 
económica apostar 
no mercado da diferenciação
da agricultura nos Açores 
produzindo em modo 
de produção biológica”,
afirma o empresário
agrícola açoriano.



Correio dos Açores, 7 de Novembro de 2012reportagem16

Acima da média nacional

Os Açores estão a par de Lisboa
na utilização de computador
Internet e comércio electrónico

Em termos médios no país, 66% das 
famílias têm acesso a computador em 
casa, 61% dispõem de ligação à Internet 
e 60% têm acesso a banda larga. No 
mesmo período, 62% das pessoas entre 
os 16 e os 74 anos utilizam computador, 
60% acedem à Internet e 13% efectuam 
encomendas pela Internet. Entre as que 
usam Internet, 35% efectuam o acesso 
em mobilidade. 

A utilização das tecnologias de in-
formação e comunicação encontra-se 
largamente difundida entre as/os jovens 
dos 10 aos 15 anos: 98% utilizam com-
putador, 95% acedem à Internet e 93% 
usam telemóvel.

Aproximadamente dois terços das 
famílias portuguesas têm acesso a 
Tecnologias da Informação e da Comu-
nicação (TIC) em casa: 66% têm aces-
so a computador, 61% à Internet e 60% 
dispõem de acesso à Internet através de 
banda larga.

Os indicadores obtidos este ano con-
firmam a evolução positiva do acesso 
das famílias ás tecnologias de infor-
mação e comunicação. De 2008 a 2012 
observa-se um crescimento médio anual 
de cerca de 12% no acesso a banda larga 
em casa: em 2008 quase 40% das famí-
lias tinham acesso a banda larga, situ-
ando-se este tipo de ligação à Internet 
em 60% este ano. Para o período con-
siderado, no acesso a computador e à 
Internet, verificou-se um crescimento 
médio anual de cerca de 8%, para cada 
uma das tecnologias.

Por regiões, com proporções muito 
próximas da referência nacional des-
tacam-se ainda, no acesso a computa-
dor, a região Norte (65%), e no acesso 
à Internet e à ligação por banda larga, 
a região do Algarve e a Madeira: cerca 
de 61% das famílias de cada uma destas 
regiões têm acesso à Internet e 60% dis-
põem de acesso em banda larga.

Quem utiliza mais
as tecnologias

Em 2012, 62% das pessoas com ida-
de entre 16 e 74 anos utilizam o com-
putador e 60% a Internet. Entre 2008 e 
2012 estes níveis de utilização repre-
sentam um crescimento médio anual de 
8% na utilização de computador e 9% 
na utilização de Internet.

O comércio electrónico, embora com 
um nível relativo de utilização mais bai-
xo por parte da população (13%), apre-
senta uma taxa de crescimento médio 
anual de 20% no período considerado, 
verificando-se que entre 2008 e 2012 
mais do que duplicou a proporção de 
pessoas que utilizam comércio electró-
nico.

Por regiões, no contexto do gru-
po etário considerado, verifica-se que 
a utilização de computador e Internet 
é superior à média do país entre as/os 
residentes nas regiões de Lisboa e do 
Algarve. Em Lisboa 74% e 73% utili-
zam, respectivamente, computador e 

Internet; no Algarve 65% da população 
utiliza o computador e 64% a Internet.

Também na utilização do comércio 
electrónico a região de Lisboa apresenta 
uma proporção superior à referência na-
cional (17%), sendo seguida pelos Aço-
res (15%) e pelas regiões do Alentejo e 
Madeira (14%).

Tanto no uso de computador como 
no de Internet, a proporção de homens 
que utiliza estas tecnologias é superior à 
das mulheres: 67% dos homens utilizam 
computador e 65% utilizam Internet, o 
que compara com 58% e 56% das mu-
lheres, respectivamente.

No comércio electrónico verifica-se 
uma utilização paritária: 14% dos ho-
mens e 13% das mulheres fazem enco-
mendas pela Internet.

Lisboa e os Açores são as regiões portuguesas que apresentam este ano proporções de famílias com 
acesso às tecnologias de informação e comunicação acima da média do país. Na região de Lisboa 
75% das famílias têm acesso a computador em casa e 72% dispõem de acesso à Internet e de ligação 
através de banda larga. Já na Região Autónoma dos Açores 67% das famílias dispõem de computador 
e 64% dispõem de ligação à Internet e de banda larga em casa. Também na utilização do comércio 
electrónico a região de Lisboa apresenta uma proporção superior à referência nacional (17%), sendo 
seguida pelos Açores (15%).

Pessoas dos 16 e os 74 anos que utilizam computador, 
Internet e comércio electrónico total e por regiões
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Internet móvel para participar
nas redes sociais e ver notícias

No que respeita ao computador e à Internet 
é sobretudo entre os 16 e os 24 anos que se ve-
rifica um maior nível de utilização (97% para 
ambas as tecnologias); enquanto no comércio 
electrónico são as pessoas com idade entre 25 
e 34 anos quem mais realiza encomendas pela 
Internet (26%).

Por nível de escolaridade, a utilização 
destas tecnologias é também maior por quem 
detém níveis de ensino superior e secundário, 
verificando-se proporções próximas ou supe-
riores a 94% na utilização de computador e de 
Internet. No comércio electrónico, as propor-
ções de utilização pelos detentores destes dois 
níveis de ensino são de 37% para quem con-
cluiu o ensino superior e de 25% para o ensino 
secundário.

Das pessoas que utilizam computador e 
Internet em 2012, aproximadamente três quar-
tos indicam uma utilização diária ou quase 
diária (76% para o computador e 74% para a 
Internet) e referem os locais de residência e de 
trabalho como os principais locais de utiliza-
ção: 93% de utilizadores de computador e 91% 
de utilizadores de Internet referem utilizar es-
tas tecnologias em casa, e 44% e 39% decla-
ram utilizar, respectivamente, computador e 
Internet, no local de trabalho.

Utilização de Internet em Mobilidade

Das pessoas que utilizam Internet, 35% 
(mais 5 pontos percentuais que em 2011) de-
claram usar equipamento portátil para aceder à 
Internet em mobilidade, isto é, fora de casa e 
do local de trabalho.

O computador portátil é o equipamento mais 
utilizado nesta modalidade de acesso, sendo 
referido por 27% de utilizadores de Internet. 
Verifica-se também uma proporção significati-
va de utilizadores (21%) que usa equipamento 
de bolso para aceder à Internet em mobilidade, 
sendo o telemóvel o mais referido.

As pessoas que utilizam equipamento de 
bolso para aceder à Internet em mobilidade, 
usam este equipamento essencialmente para 
trocar e-mails (70%), participar em redes 
sociais (63%) e para ler ou fazer down-
load de notícias online, jornais ou re-
vistas (54%).

Das pessoas que utilizam 
Internet em mobilidade 59% 
depararam-se com pelo me-
nos um tipo de problema 
ao usar a Internet fora de 
casa e do local de tra-

balho, sendo que o problema mais referido 
se relaciona com dificuldades frequentes com 
o sinal de rede do operador de Internet móvel 
(46%).

Embora com uma utilização maioritária, 
no grupo etário dos 10 aos 15 anos verifica-se 
uma ligeira alteração no padrão de utilização 
de computador e de Internet entre 2010 e 2012. 
Em 2010 80% e 74% de utilizadores de com-
putador e de Internet, respectivamente, utiliza-
vam estas tecnologias com uma regularidade 
diária ou quase diária; em 2012 as proporções 
de utilizadores que referem esta frequência 
são menores (69% e 63%, respectivamente). 
Em contrapartida, observa-se um aumento na 
utilização semanal destas tecnologias: 27% 
dos que utilizam computador e 32% dos que 
acedem à Internet referem fazê-lo pelo menos 
uma vez por semana; o que compara com 19% 
e 22%, respectivamente, dos utilizadores em 
2010.

Nesta faixa etária, a residência continua a 
ser o principal local de utilização de com-
putador e Internet (para 94% e 90%, res-
pectivamente, das/dos utilizadores de 
computador e Internet). 

A principal actividade realizada 
na Internet por jovens dos 10 aos 
15 anos é a procura de informa-
ção para trabalhos escolares, 
sendo referida por 97% 
das/dos que utilizam 
Internet. Destacam-se 
ainda actividades 
de comunicação, 

como colocar mensagens em chats, 
blogs, websites de redes sociais, news-
groups, fóruns de discussão online 
e mensagens escritas em tempo 
real (84%); enviar ou receber e-
mails (81%); e a utilização da 
Internet para jogar ou efec-
tuar download de jogos, 
imagens, filmes ou mú-
sica (81%).
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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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“Serão precisas décadas” para dívida 
pública baixar até níveis de 2005

Portugal “vai demorar muitos anos” a 
equilibrar as contas do Estado e “serão 
precisas algumas décadas” para reduzir 
a dívida pública abaixo do limite previs-
to no tratado de Lisboa, disse ontem o 
ministro das Finanças Vítor Gaspar.

Vítor Gaspar

“Vai demorar muitos anos a as-
segurar em Portugal uma posição 
orçamental prudente”, disse Gaspar 
numa audiência perante a comissão 
parlamentar de acompanhamento do 
programa de assistência da ‘troika’ 
(Fundo Monetário Internacional, Co-
missão Europeia e Banco Central Eu-
ropeu).

“As empresas e as famílias portu-
guesas têm demonstrado uma notável 
fl exibilidade e capacidade de ajusta-
mento. O Estado tem revelado grande 
capacidade de execução orçamental do 
lado da despesa”, continuou o minis-
tro. No entanto, no contexto da atual 
crise, “as previsões macroeconómicas 
tendem a ser menos precisas”, e será 
necessário um esforço “permanente” 

de ajustamento.
Segundo as previsões do Governo, 

só a partir de 2014 é que o Estado con-
seguirá gerar excedentes primários ca-
pazes de reduzir a dívida pública.

“Serão precisas algumas décadas 
para atingir os 60% [do PIB] previstos 
no tratado de Lisboa”, um nível que é 
metade do valor atual da dívida, disse 
Gaspar.

O ministro recordou que, antes da 
adesão ao euro, a dívida pública portu-
guesa estava abaixo dos 60% do PIB, e 
que ainda em 2005 se encontrava ape-
nas nos 62%.

No entanto, o retorno a estes níveis 
será demorado: “Seria ilusório e enga-
nador esperar uma solução rápida para 
este tipo de crise”, concluiu Gaspar.
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Madeira: Sobe o número 
de desalojados em São Vicente

Doze pessoas ficaram desalojadas 
e 35 foram retiradas de suas casas por 
precaução na Madeira. São os efeitos 
do mau tempo que se faz sentir no 
arquipélago. Há o registo de várias 
derrocadas, algumas estradas estão 
impedidas e várias viaturas ficaram 
danificadas.

São Vicente foi um dos concelhos 
mais afectados. Jorge Romeira, presi-
dente da Câmara, explicou à Renas-
cença que, neste momento, existem 
“35 pessoas desalojadas, que estamos 
a identificar por famílias. Temos es-
tado a contactar a nossa hotelaria e as 
pessoas vão ficar aqui [no quartel dos 
bombeiros] calmamente enquanto se 
preparam os quartos”.

Quatro casas e quatro viaturas 
danificadas na zona de Santana

Na zona de Santana, quatro casas 
e várias viaturas foram atingidas e fi-
caram danificadas pelas enxurradas 
provocadas pelo ribeiro que galgou na 
zona da Corujeira de Cima.

No terreno decorrem operações 
de limpeza com cerca de 30 pessoas a 
tentar desobstruir as estradas.

A costa norte continuou a ser a 
mais fustigada, mas, por enquanto, não 
há vítimas. Segundo as autoridades re-
gionais, ainda é cedo para avaliar os 
danos, mas o secretário regional para 
os assuntos sociais, Francisco Jardim 
Ramos, não descarta a possibilidade 
de pedir ajuda ao continente.

                         COOPERATIVA JUVENTUDE AGRÍCOLA, CRL

CONVOCATÓRIA

Ao abrigo das disposições estatutárias aplicáveis, convoco os cooperantes da Coope-
rativa Juventude Agrícola, C.R.L. para uma Sessão Ordinária da Assembleia Geral, a ter 
lugar no próximo dia 28 de Novembro de 2012, pelas 21H00, no Centro de Bovinicultura, 
sito às Arribanas, Arrifes com a seguinte ordem de trabalhos:

1 - Plano de Actividades e Orçamento para o ano 2013;
2 - Informação diversa de interesse para os cooperantes.
Não havendo quorum à hora marcada, a Assembleia Geral reunirá meia hora depois 

com qualquer número de cooperantes.
Toda a documentação referente ao ponto primeiro encontra-se à disposição dos 

cooperantes na sede da Instituição.
Arribanas, 05 de Novembro de 2012.

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral
António Pedro Martins Rocha Escabeche

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
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O vice-presidente da Comissão Europeia, 
Joaquin Almunia, disse que a Europa vê 
com “intensa preocupação” a elevada 
taxa de desemprego em Espanha, que já 
ultrapassa os 25 por cento, e especial-
mente o elevado desemprego jovem.

Já ultrapassa os 25 por cento

Almunia reagia, assim, aos dados 
que o Ministério do Emprego espa-
nhol divulgou e que indicam que o 
desemprego em Espanha aumentou 
2,73 por cento em Outubro, face ao 
mês anterior, somando mais 128 mil 
novos desempregados e atingindo um 
recorde de 4,8 milhões de pessoas 
sem trabalho. 

No final do mês passado, estavam 
desempregados em Espanha 4.833.521 
pessoas, o número mais elevado de 
toda a série histórica, que começou 
em 1996. 

Desde Outubro de 2011, o desem-
prego cresceu 10,84 por cento, o que 
representa mais 472.595 pessoas sem 

emprego. 
Durante uma intervenção num en-

contro informativo promovido pelo 
Fórum Europa, Almunia considerou 
que permanece também a sensação de 
que Espanha negou a profundidade da 
crise ou de que queira actuar a fundo 
para a enfrentar.

“A reacção tardia associou-se a 
Espanha mais vezes do que eu gostaria 
nas análises sobre Espanha”, disse. 

Almunia assegurou que Espanha 
tem “recursos e energias mais que su-
ficientes” para superar os seus proble-
mas actuais, mas reconheceu que isso 
implicará mais sacrifícios e medidas 
que não são agradáveis.

Europa vê com “intensa preocupação” 
o elevado desemprego em Espanha

Número elevado, especialmente, entre os jovens

Netanyahu “pronto” para atacar Irão
O primeiro-ministro israelita, Ben-

jamin Netanyahu, disse esta semana 
que estava pronto para ordenar um ata-
que às instalações nucleares do Irão, “se 
fosse preciso”, durante uma entrevista 
televisiva concedida ao Canal Dois.

“Claro que estou pronto para carre-
gar no botão, se for preciso”, disse Ne-
tanyahu, citado.

Os seus comentários sucedem a no-
tícias adiantadas no domingo pela es-
tação televisiva de que Netanyahu e o 

seu ministro da Defesa, Ehud Barak, ti-
nham dado ordens, em 2010, às Forças 
Armadas para prepararem um ataque às 
instalações nucleares iranianas.

As ordens foram depois revogadas, 
perante a oposição dos então chefes 
das Forças Armadas, o tenente-general 
Gabi Ashkenazi, e dos serviços de es-
pionagem Mossad, Meir Dagan, adian-
tou a televisão.

Israel, à semelhança dos seus alia-
dos Estados Unidos, tem recusado ex-

cluir o recurso a uma ação militar para 
prevenir o desenvolvimento pelo Irão 
de capacidades de construção de armas 
nucleares.

O Irão nega ter esta intenção, in-
sistindo que o seu programa nucle-
ar tem apenas propósitos médicos e 
energéticos.

Israel, que é visto como a única po-
tência nuclear não declarada do Médio 
Oriente, tem dito que considera um Irão 
nuclear uma ameaça à sua existência.

Netanyahu admitiu ataque a ins-
talações nucleares iranianas “se 
fosse preciso”

Grécia em greve geral de 48 horas 
contra a austeridade

A Grécia começou ontem a cumprir uma greve 
geral de dois dias contra as novas medidas de aus-
teridade que o Governo conservador de Andonis 
Samaras pretende ver aprovadas hoje pelo Parla-
mento

Na sequência da greve, os transportes de merca-
dorias e passageiros não estavam ontem a funcio-
nar nas principais cidades gregas, nomeadamente 
em Atenas e Salónica.

Os controladores de tráfego aéreo fizeram uma 

paralisação de três horas, o que obrigou ao cance-
lamento de uma dúzia de voos, enquanto outros 30 
sofreram atrasos.

Também é esperada uma grande participação 
na greve do sector industrial.

Os centros de saúde e hospitais na Grécia têm 
apenas as urgências a funcionar, pois os seus fun-
cionários estão em greve desde segunda-feira.

Também os advogados estão a cumprir uma 
greve desde segunda-feira e até sexta-feira. 

Crise
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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
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SOCIEDADE
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Renault reforça argumentos 
do quatro portas Fluence
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Pamela Anderson 
ajuda a salvar baleias

Pamela Anderson voltou a 
vestir um body de neoprene, des-
ta feita para participar no lan-
çamento de uma campanha de 
protecção às baleias, denomi-
nada Operation Zero Tolerance 
(Operação Tolerância Zero).

O evento, que decorreu 
na Marina del Rey, na 
Califórnia (EUA), teve 
por objectivo promo-
ver uma operação 
para impedir a caça 
à baleia no mar do 
Japão, um dos paí-
ses que ainda pratica 
este tipo de actividade.     

A actriz de ‘Baywatch’ 
(Marés Vivas), de 45 anos, 
participou na inauguração da 
embarcação SSS Brigitte Bar-
dot, que, através da organiza-
ção não-governamental Sea 
Shepherd, vai procurar prote-
ger as baleias.

Desde do dia 5, navios, he-
licópteros, drones e pelo menos 
100 voluntários internacionais ac-
tuam no Pacífico Norte para denun-
ciar e tentar impedir a caça à baleia, 
que a organização considera ilegal.

Sem palavras...

Criada roupa de bebé 
que ajuda a encerar o chão

É uma espécie de ‘dois em um’ que 
está a causar alguma polémica: um fato 
de bebé começou a ser comercializado 
nos Estados Unidos da América com 
a opção de também ter mangas e per-
nas num material próprio para ajudar a 
encerar o chão das casas, enquanto os 
fi lhos gatinham.

O já chamado ‘Baby Mop’ foi cria-
do para ajudar as mães nas limpezas 
das suas casas, mas nem todos estão 
de acordo com a nova peça de roupa, 

que alegadamente pode pôr em causa a 
segurança do bebé.

Apesar disso, o ‘Baby Mop’ 
tem sido um sucesso. O site que o 
comercializa dá cinco vantagens para 
a sua compra. Uma delas é “ajudar o 
seu bebé a ter um trabalho cedo na sua 
vida”, outra é “o exercício” do menor 
porque, além de “queimar energias 
com a peça de roupa”, também “toni-
fi ca os músculos”.

Feito de algodão, o fato especial 
está à venda Online por cerca de 31 
euros.

‘Baby Mop’ dá que 
falar nos EUA

O novo Renault Fluence será re-
velado, em estreia mundial, no Salão 
Automóvel de Istambul. Com um 
design revisto e um conjunto de no-
vas tecnologias, o Fluence adopta a 
nova identidade do construtor fran-
cês, ao mesmo tempo que 
integra um conjunto 
de tecnologias 
ao serviço do 
conforto e 
de ajuda ao 
c o n d u t o r : 
Renault R-
Link, cartão 
mãos- l iv res , 
travão de parqueamento 
automático, entre outros.

Entre as novidades destaque 
ainda para a inclusão de uma nova 
motorização diesel de 1,6 litros e 130 
cv, que anuncia um consumo médio 
de 4,6 l/100 km e emissões de CO2 
de 119 g/km. A oferta mecânica in-
clui ainda o popular 1.5 dCi 
nas variantes de 90 e 
110cv.

Por fora, o novo Fluence recebe 
um novo ar, mais dinâmico, com a 
nova frente da marca francesa, ao 
estilo do novo Clio, onde sobressai 
o símbolo maior, faróis de xénon de 
série, com LED diurnos e inserções 
de cromados e de preto brilhante.

No interior, as alterações são dis-
cretas, passando a incluir o sistema 
de multimédia R-Link, que se liga 
à internet e oferece um ecrã táctil, 
reconhecimento vocal, navegação e 

telefone, cartão mãos-li-
vres com fecho à 

distância, o sis-
tema de ajuda 

ao estaciona-
mento dian-
teiro e traseiro 

e o travão de 
parqueamento 
automático.
A 

comercialização do novo 
Fluence arranca nos primeiros meses 
do próximo ano, em 55 países dife-
rentes, chegando ao mercado portu-
guês ainda no primeiro trimestre de 
2013.

Actualização estética 
e reforço de equipa-
mentos de conforto e 
tecnologia
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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)

Campeonato da Europa de Ralis

Sata Rali Açores é o quarto de 2013
Sata Rali Açores de 2013 

será sempre em Abril, con-
forme este jornal adiantou na 
edição de sábado.

As datas é que alteraram 
em relação ao previsto, sen-
do nos dias 25, 26 e 27 de 
Abril, um mês depois do que 
estava reservado no primeiro 
esboço do calendário.

A prova, a exemplo do 
que aconteceu em 2009, 
ocorre uma semana antes das 
festas do Senhor Santo Cris-
to dos Milagres. Contudo, há 
4 anos, na estreia do rali no 
Campeonato Intercontinental 
(IRC), desenrolou-se entre 7 
e 9 de Maio.

Desde que entrou para o 
calendário IRC que o Sata 
Rali Açores altera as datas. 
Em 2010 foi entre 15 e 17 de 
Julho, em 2011 entre 14 e 16 
de Julho e em 2012 foi de 23 
a 25 de Fevereiro.

O quarto rali do calen-
dário provisório do novo 
modelo do Campeonato da 
Europa será o segundo em 
piso de terra, do lote de cinco 
previstos no conjunto das 13 

provas pontuáveis.
Com o beneplácito da 

Federação Internacional do 
Automóvel (FIA) e com o 
apoio do canal desportivo 
Eurosport, fundiram-se os 
campeonatos do IRC e da 
Europa, que ano após ano 
vinha a perder fulgor e im-
pacto.

O mais importante rali 
em solo açoriano vai para 
a sua 48.ª edição e tem a 
designação de Rali Interna-
cional desde 1972. Intitula-
va-se Rali Internacional de 
S. Miguel, denominação que 
perdurou até 1993. A partir 
de 2001 chama-se Sata Rali 
Açores. 

Desde 1970 que pontu-
ava para o Campeonato Na-
cional de Ralis, deixando de 
o fazer a partir de 2013, para 
integrar a Taça de Oiro.

A entrada para o Cam-
peonato da Europa, com o 
coefi ciente 5, aconteceu em 
1988, subindo para o coefi -
ciente 10 onze anos depois.

A Volta à Ilha de S. 
Miguel, denominação du-

rante sete anos, teve um 
interregno no ano da revo-
lução (1974). A crise dos 
combustíveis obrigou o Au-
tomóvel Clube de Portugal 
a mandar cancelar a grande 
maioria das provas. Na ilha 
de S. Miguel a proibição só 
foi levantada em Setembro 
de 1975, altura em que se 
realizou o 10.º Rali Interna-
cional de S. Miguel.

 22 INSCRITOS PARA O 
FAIAL DA TERRA

São 22 os concorrentes 
inscritos para o Rali Sprint 
Faial da Terra, última pro-
va do Troféu de Ralis de S. 
Miguel e inicialmente pre-
visto para o Salto do Cavalo.

Paulo Rego, líder do 
troféu, é o grande ausente, 
fi cando praticamente sem 
hipóteses de conquistar a 
primeira edição do conjunto 
de seis mini ralis que come-
çaram em Fevereiro com a 
inclusão em parte do Sata 
Rali Açores.

Tiago Mota, novamente 

em Ford Escort Cosworth, 
e Fernando Casanova, agora 
em Citroen C2, separados 
por 2 pontos, e ainda Hélder 
Pimentel, em Toyota Starlet, 
a 8 pontos de Tiago Mota, 
são os principais candidatos 
ao triunfo fi nal.

A classifi cação do 
“Troféu” é a seguinte: 1.º 
Paulo Rego, 78 pts; 2.º Tia-
go Mota, 70; 3.º Fernando 
Casanova, 68; 4.º Hélder 
Pimentel, 62; 5.º Ruben San-
tos, 51; 6.º João Marrucho, 
42; 7.º Fernando Amaral, 
39; 8.º Sérgio Freitas, 34; 9.º 
José Patrício, 33 e 10.º Tiago 
Amaral, 32 pts.

Mas a luta pelo primeiro 
lugar nas três passagens pela 
antiga classifi cativa do Faial 
da Terra, com início junto à 
igreja de Água Retorta, ago-
ra em piso de asfalto, terá 
outros intervenientes. Luís 
Miguel Rego, em Mitsubishi 
Ev 9, é o grande candidato, 
desenhando-se uma luta in-
teressante pela segunda po-
sição a ser interpretada por 
Ruben Rodrigues e Paulo 
Maciel, ambos em Citroen 
Saxo Cup, e por Henrique 
Moniz, em Citroen C2.

* Aguarda confi rmação de apoio governamental/** Sujeito às negociações em 
curso entre o Eurosport Events e os governos da Bulgária, Roménia, San Marino e 
Turquia/*** Aguarda confi rmação de apoio da região da Ligúria.

Rali Superficie Data
Jänner Rallye (Áustria) Neve, Asfalto 3 - 5 Janeiro 2013
Rally Liepaja – Ventspils (Letónia) Neve/Terra 1 - 3 Fevereiro 2013
Circuit of Ireland Rally (Reino Unido) Asfalto 28 - 30 Março 2013
SATA Rallye Açores (Portugal) Terra 25 - 27 Abril 2013
 Tour de Córsega (França) Asfalto 16 - 18 Maio 2013
Croatia Rally * (Croácia) Asfalto 6 - 8 Junho 2013
GEKO Ypres Rally (Bélgica) Asfalto 27 - 29 Junho 2013
Por defenir ** Terra 11  - 13 Julho 2013
Por defenir ** Terra 25 - 27 Julho 2013
Barum Czech Rally Zlin (Rep.Checa) Asfalto 30 Agosto – 1 Set. 2013
Rally Poland (Polónia) Terra 27 - 29 Setembro 2013
Rallye Sanremo (Itália) *** Asfalto 10 - 12 Outubro 2013
Rallye International Valais (Suíça) Asfalto 7 - 9 Novembro 2013

Calendário provisório do Campeonato Europeu FIA 2013

PAULO NÓBREGA 
GANHOU TAÇA

AÇORES
Para além do título na 

categoria Open, a dupla 
faialense Paulo Nóbrega-
Miguel Ângelo ganhou a 
segunda edição da Taça dos 
Açores de Ralis.

Esta competição, sob a al-
çada federativa, foi destinada 
a todas as viaturas dos cam-
peonatos dos Açores e Open, 
mas não podem pontuar os 
condutores que integram a 
lista nacional de Notorieda-
de em 2012 (Ricardo Moura, 
Henrique Moniz, Luís Pi-
mentel, Ruben Rodrigues, 
Paulo Maciel, por exemplo), 
nem podem retirar pontos aos 
restantes condutores classifi -
cados.

Pontuam os concorrentes 
nas respectivas classes ou 
grupo. Nas provas de ambos 
os campeonatos é elaborada 
uma classifi cação geral para 
a Taça Açores, na qual são 
inseridas a totalidade das 
equipas que se classifi caram 
nos ralis. São considerados, 
no máximo, os 5 melhores 
resultados.

Classifi cação fi nal dos 10 
primeiros, entre os 51 con-
dutores que pontuaram: 1.º 
Paulo Nóbrega, 100 pts; 2.º 
Ricardo Carmo, 98; 3.º Luis 
M. Rego, 83; 4.º Tiago Vala-
dão, 66; 5.º Ricardo Manuel 
Moura, 50; 6.º João Borges, 
43; 7.º Henrique Moniz, 40; 
8.º Tiago Mota, 40; 9.º Paulo 
Costa, 36 e 10.º Marco Silva, 
36 pts.
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Liga dos Campeões

Benfica e Sporting de Braga 
obrigados a ganhar

Devido a indisciplina 

Santiago dispensa dois 
jogadores

No dia 10 de Novembro

Clube Patinagem de São 
Pedro incrementa Show 
e Precisão

O Clube de Patinagem 
de São Pedro RAA, preten-
de incrementar a modalidade 
da patinagem Show e Preci-
são nesta ilha. O 1.º Torneio 
particular de Patinagem de 
Show e Precisão vai ter lu-
gar no próximo dia 10 de 
Novembro de 2012, no pa-
vilhão da Escola Preparató-
ria da Roberto Ivens, com 
início pelas 17h00.

A organização pre-
tende mostrar ao público 
micaelense e não só, uma 
competição entre clubes 
como nunca se viu, com 

o intuito de desenvolver e 
mostrar a beleza desta mo-
dalidade. Neste sentido, o 
Clube de Patinagem de São 
Pedro, convidou todos os 
clubes da ilha e os seus atle-
tas a mostrarem os seus do-
tes artísticos sobre rodas.

Neste Torneio, vão par-
ticipar cerca de 100 atletas 
que irão mostrar as suas ca-
pacidades quer em grupos 
QUARTETOS SHOW E 
PRECISÃO que obedece a 
critérios diferentes de téc-
nica que apenas se praticava 
no continente.

Mais complicadas estão as contas 
do Benfi ca, que, no entanto, continua-
rá a depender de si próprio se os espa-
nhóis do Barcelona mantiverem o seu 
percurso 100 por cento vitorioso.

Quartos e últimos do seu grupo 
com apenas um ponto, os “encarna-
dos” estão obrigados a vencer os seus 
dois próximos jogos, ambos em casa, 
e, se possível, com diferenças superio-
res a um golo, para poderem fi car em 
vantagem em caso de igualdade pontu-
al com os seus mais directos adversá-
rios, os escoceses do Celtic Glasgow e 

os russos do Spartak Moscovo.
Esta quarta-feira, na recepção à 

equipa moscovita, o conjunto orienta-
do por Jorge Jesus terá de cumprir a 
sua “obrigação” e vencer, tendo ainda 
de aguardar que o “Barça” vença em 
Glasgow, isto depois de um primeiro 
susto, quando a equipa catalã arrancou 
a “ferros” o triunfo na segunda jorna-
da, batendo o Celtic por 2-1 com um 
golo no último lance do jogo.

Ainda no dia de hoje, mas em 
Braga, o Sporting local enfrenta o 
“colosso” Manchester United, mas 

a exibição da ronda anterior, em que 
esteve a vencer em Inglaterra por 2-
0, deixa os bracarenses a sonhar com 
novo feito.

Apesar do Manchester não ser do 
“seu” campeonato, o Braga pode ten-
tar capitalizar um bom resultado para 
os dois jogos que se seguem e que a 
equipa “arsenalista” precisa mesmo de 
vencer para manter uma réstea de es-
perança quanto à presença nos oitavos 
de fi nal.

Os jogos da 4.ª jornada para hoje, 
com início às 18h45, são os seguin-
tes:
GRUPO E
Chelsea  - Shakhtar
Juventus – Nordsjaelland
GRUPO F
Bayern München – Lille
Valência – BATE Borisov
GRUPO G
Benfi ca – Spartak
Celtic – Barcelona
GRUPO H
CFR Cluj – Galatasaray
Sp. Braga – Man Unit.

O jovem piloto micaelense não deu hipóteses à concorrência

Abel Carreiro, Jr. venceu em Portalegre

Série Açores da III divisão

Rabo de Peixe joga mais cedo
O Desportivo de Rabo de 

Peixe joga, domingo, às 11h00, 
na Graciosa, com o Marítimo.

A antecipação horária da 
partida da 7.ª jornada é para 
permitir à caravana da equipa 
micaelense regressar a Ponta 
Delgada na tarde de domingo.

Mais duas alterações es-
tão assentes na jornada sete da 
Série Açores da III divisão de 
futebol.

Ainda no domingo, mas às 
13h00, jogam no Pico as turmas 
do Praínha e do Angrense.

 Na tarde de sábado 
(15h00), defrontam-se em S. 

Roque do Pico as equipas do 
Vitória e do Flamengos. Esta 
antecipação é porque Vitória 
e Praínha utilizam o mesmo 
campo e ambas jogam em casa 
nesta ronda.

Ao nível da II divisão 
nacional, o Lusitânia vai, do-
mingo, a Espinho, jogar com o 
Sporting local. Pelo calendário, 
o encontro deveria ter lugar em 
Angra do Heroísmo, situação 
que irá ocorrer a 10 de Março 
de 2013.

O jogo é da 8.ª jornada da 
zona Centro.

A direcção do Santiago 
acordou com os jogadores 
Valtinha e Bruno Melo a dis-
pensa dos seus serviços.

As saídas devem-se a um 
problema disciplinar entre os 
dois jogadores, ocorrido na 
partida do passado domingo, 
em Rabo de Peixe. Esta foi a 
“gota de água” para um pro-
blema indisfarçável, que esta-
va a gerar um mal-estar entre 
os colegas de equipa.

Apesar de serem dois 
elementos preponderantes, a 
direcção do clube de Água de 
Pau privilegiou o bem-estar 
da equipa.

O facto de o Santiago es-
tar a realizar um campeonato 
aquém das expectativas, a 11 
pontos do líder Praiense e a 
9 do segundo, o Angrense, 

após 6 jornadas, também 
contribuiu para esta dispen-
sa de dois valores do futebol 
açoriano.

Valtinha e Bruno Melo 
podem, a curto prazo, ingres-
sar noutro clube, já que lhes é 
facultada esta possibilidade.

A direcção e a equipa téc-
nica chefi ada por Pedro Zefe-
rino chamaram dois juniores 
para o grupo sénior. O médio 
Milton Carreiro e o avança-
do Henrique já começaram 
a treinar na equipa principal. 
Mas não deve fi car por aqui a 
promoção de atletas juniores. 
Rodrigo, que foi júnior do 
Operário, tem feito parte da 
equipa titular do Santiago.

O Santiago recebe, do-
mingo, às 15h00, o Sporting 
Ideal.

Realizou-se no passado fi m-de-se-
mana, a Baja Portalegre 500, a maior 
prova de Todo o Terreno que se re-
aliza em Portugal, pontuável para as 
Taças do Mundo de Todo o Terreno 
em Jipes e Motas.

Integrada no programa da Prova, 
realizou-se igualmente, a Mini Baja 
Portalegre, uma competição reserva-
da a jovens Pilotos, entre os 8 e os 15 
anos, divididos em 2 provas separa-
das, e onde é possível aos jovens leões 
tomarem contacto com a espectacular 
modalidade do Todo o Terreno.

Apadrinhados por nada mais, nada 
menos do que o Campeão do Mundo 
TT, Hélder Rodrigues e Mário Patrão 
(4 vezes vencedor em Portalegre), o 
entusiasmo era reinante entre os jo-
vens pilotos, ansiosos por dar largas 
ao seu gosto por andar de mota.

Na Classe 1 para pilotos entre os 
8 e os 12 anos, que contou com a pre-
sença de 19 Pilotos, o jovem Piloto 
Açoriano não deu hipóteses à con-
corrência, vencendo com quase meio 
minuto de vantagem, sobre o 2.º e 3.º 
classifi cado, todos em KTM.

Com um percurso desenhado no 
Prólogo da Baja Portalegre, esta foi 
a segunda vez que se realizou a Mini 
Baja, com um total de 32 participan-
tes, emoldurados por milhares de pes-
soas, o que emprestou ao evento uma 
atmosfera única em Portugal.

Depois de, em Setembro ter parti-
cipado, a convite da Escola Off Road 
Camp, no Enduro da Lousã, onde seria 
5.º Classifi cado, mercê de uma peque-
na queda, que lhe retirou uma vitória 
certa, o Campeão Açoriano de Moto-
cross de Infantis foi para Portalegre 
decidido a rectifi car esse resultado.

 Assim, mal foi dada a partida, 
saltou para a frente da corrida, onde 
foi, volta a volta aumentando a sua 
vantagem, mesmo se as últimas 3 pas-
sagens pela meta, o foram já em plena 
gestão do resultado.

Foi mais uma participação, na 
construção de um trajecto seguro 
numa modalidade espectacular, e 
onde se prepara agora a presença em 
pleno, no Campeonato Nacional de 
Motocross 2013, além, naturalmen-
te da repetição das participações de 
2012.

Segue-se o fi nal da época, dia 9 
de Dezembro, na Ilha do Faial, onde 
terminará este preenchido ano do Mo-
tocross.
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Com a participação de mais de meia centena de atletas

Antón Ruanova e Rita Lopes vencem III 
Triatlo Internacional – Portas do Mar/Inatel

2.ª Fase dos campeonatos de formação

Com alguns desfechos 
anormais

Realizou-se no passado domingo 
a 3.ª edição, do Triatlo Internacio-
nal Portas do Mar de 2012, que teve 
como vencedor em masculinos da 
dupla espanhola Antón Rua Nova, 
logo seguido de Brais Fernandez e 
a fechar o pódio o francês Nicolas 
Alliot. Em femininos, a vitória foi 
para a portuguesa Rita Lopes e em 
segundo lugar, fi cou a atleta belga 
Karolein Geerts.

 A prova, que já é uma das mais 
emblemáticas do calendário regio-

nal, contou com cerca de sessenta 
atletas, muitos dos quais defenden-
do as cores de 14 equipas, masculi-
nas ou mistas e equipas femininas, 
teve uma disputa renhida, nos per-
cursos desenhados nos terrenos da 
orla marítima de Ponta Delgada, 
com distâncias de 700 metros no 
primeiro segmento de natação, a que 
se seguiu 20.000 metros de ciclismo 
e mais 5000 metros de corrida.

No fi nal, foram entregues 
prémios aos três primeiros classifi -

cados individuais masculinos e fe-
mininos de cada escalão e às equi-
pas em estafeta classifi cadas nos 
três primeiros lugares. Também na 
prova de estafetas foi atribuído um 
prémio ao atleta com prestação por 
modalidade. 

Classifi cação Geral
MASCULINOS:
1.º Antón Rua Nova
2.º Brais Fernandez
3.º Nicolas Alliot
FEMININOS:
1.º Rita Lopes
2.º Karolein Geerts
PROMOÇÃO MASCULINOS:
1.º Luís Onça
2.º Nuno Botelho
3.º Nuno Almeida
EQUIPAS:
1.º João Braga; José Correia; Sérgio 
Pinho
2.º Fernandes Alves; David Morais; 
Rafael Cordeiro
3.º Tiago Furna; Luís Casanova; 
Luís Tavares
EQUIPA FEMININA – 41:
1.º Fabiana Cunha; Lúcia Ramos; 
Sónia Borges.

João Patrício

Teve lugar no passado 
sábado a 2.ª jornada da segun-
da fase dos campeonatos de 
Juniores, Juvenis e Iniciados 
e os resultados relativamente 
aos três escalões foram os se-
guintes:

(Juniores): Santiago, 0 
– S. Clara, 1 e D. R. Peixe, 1 
– D. S. Roque, 1

Um empate inesperado 
do D. S. Roque no terreno do 
aguerrido D. R. Peixe equipa 
a ter em conta nesta fase e 
muito bem orientada por Dino 
Tavares. O Santa Clara ven-
ceu tangencialmente fora o 
Santiago por uma bola a zero, 
com o tento de honra a surgir 
mesmo no fi nal da partida.

A classifi cação está as-
sim ordenada: 1.º D. R. 
Peixe e D. S. Roque, 4pts; 3.º 
S. Clara, 3pts; 4.º Santiago, 
0pts.

Próxima ronda (3.ª) a 
10/11: D. S. Roque – Santiago 
e Santa Clara – D. R. Peixe

(Juvenis): Marítimo, 
1 – Santa Clara, 7 e U. 
Micaelense, 1 – Operário, 4

Excelente triunfo alcan-
çado pela formação “fabril” 

no sempre complicado reduto 
do U. Micaelense. Os pupilos 
de António Oliveira golearam 
o seu antagonista e são líderes 
isolados da prova e o único 
emblema dos três escalões só 
com vitórias. No outro jogo 
da ronda, goleada esperada 
do Santa Clara perante o débil 
Marítimo. 

Classifi cação: 1.º Operá-
rio, 6pts; 2.º Santa Clara e U. 
Micaelense, 3pts; 4.º Maríti-
mo, 0pts.

Próxima jornada (3.ª) a 
10/11: Operário – Marítimo e 
S. Clara – U. Micaelense

(Iniciados): Oliveirenses, 
0 – U. Micaelense, 1 e ACF 
Pauleta, 0 – S. Clara, 1

Vitórias “arrancadas a fer-
ros” de U. Micaelense e Santa 
Clara e que os colocam a par 
no comando da classifi cação. 

Classifi cação: 1.º U. 
Micaelense e S. Clara, 4pts; 
3.º Oliveirenses e ACF 
Pauleta, 1pts.

Próxima ronda (3.ª) a 
10/11: S. Clara – Oliveiren-
ses e U. Micaelense – ACF 
Pauleta.

José Luís Tavares
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Acções 

EDP Renováveis acelera 4,5% 
com lucro e venda de activos
Económico

Dia positivo nas bolsas europeias, in-
cluindo o PSI 20, com todos os olhos co-
locados nas eleições norte-americanas. 

A EDP Renováveis brilhou em bolsa. 
A empresa liderada por Manso Neto ace-
lerou 4,68% para 3,8 euros, no dia em que 
apresentou uma subida de 48% do lucro 
para 93 milhões de euros até Setembro. 
Ao início da tarde, a eléctrica anunciou 

um acordo para a venda de 49% de um 
conjunto de parques eólicos a um fundo 
de pensões canadiano por cerca de 180 
milhões de euros.

O bom desempenho da Renováveis 
acabou por animar a sessão em Lisboa. O 
PSI 20, o principal índice português, avan-
çou 0,42% para 5.372,92 pontos, numa 
sessão positiva para a Europa: o DAX 30 
de Frankfurt progrediu 0,7% e o CAC 40 
de Paris ganhou 0,9%.

Missa do 7.º Dia

Manuel Correia Bettencourt
Sua esposa, seus fi lhos e restante família participam que mandam celebrar 

uma missa amanhã, dia 8, pelas 18,30 h, na igreja paroquial de Nossa Senho-
ra dos Prazeres, no Pico da Pedra, sufragando a alma daquele ente querido.

Agradecem desde já a todas as pessoas que assistirem a este piedoso ato, 
bem como aos que o acompanharam à sua última morada e que de qualquer 
modo manifestaram o seu pesar. 

Missa do 7.º Dia

João de Deus Cardoso Pacheco
Mª Francisca Branquinho Pacheco e fi lhas vêm por este meio participar a 

missa do 7º dia relativa ao falecimento do amado marido e pai João de Deus 
Cardoso Pacheco, ocorrido no dia 2 de Novembro.

A celebração realizar-se-á no próximo dia 8 de Novembro, pelas 19h00, na 
Igreja de Nossa Senhora de Fátima – Lajedo.

A família aproveita para agradecer a todos o inesgotável apoio, carinho e 
dedicação.
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Caça   palavras

Porque é que há trampolins no Pólo nor-
te?

Para o urso polar.

O ministro das fi nanças vai visitar um hos-
pício.

Uma vez no edifício, cruza-se com um ma-

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

luco que lhe diz:
- Boa tarde. Quem é o senhor?
- Eu sou o ministro das fi nanças!
- Ai coitadinho... Mas olhe, não se preocu-

pe que eles vão curá-lo! Eu quando vim para 
aqui também julgava que era Napoleão e agora 
já estou bem!
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Base
Chave
Casa
Fogo

Lar
Aposento
Estirpe
Dinastia

A economia é um grande rendimento.
As pequenas economias fazem as 
grandes fortunas.
A economia é a base da prosperida-
de.
A economia é a chave da riqueza.A economia é um grande _________.

As pequenas economias fazem as grandes ___
______.

A economia é a base da __________.
A economia é a _________ da riqueza.

COMPLETE

Complete Diferenças
Encontre as 7 diferenças existentesComplete o desenho
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Previsão do estado do tempo

nos Açores

3-2 m

3-2 m

3 m

15.º

14.º
17.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

14.º
17.º

GRUPO CENTRAL

Períodos de céu muito nublado 
com abertas. Aguaceiros fracos, 

para o fi nal do dia.
Vento nordeste moderado 

(20/30 km/h), rodando para norte.
ESTADO DO MAR:

Mar de pequena vaga a cavado.
Ondas nordeste de 3 metros 
diminuindo para 2 metros.

Temperatura da água do mar: 19ºC
TEMPERATURAS MÍNIMAS 

E MÁXIMAS PREVISTAS:
Horta: 14 / 17ºC

Angra do Heroísmo: 14 / 17ºC

GRUPO ORIENTAL

Períodos de céu muito nublado 
com abertas. Aguaceiros fracos.

Vento nordeste moderado 
(20/30 km/h), tornando-se fresco 

(30/40 km/h) com rajadas 
até 50 km/h e rodando para norte.

ESTADO DO MAR:
Mar cavado.

Ondas nordeste de 3 metros.
Temperatura da água do mar: 20ºC

TEMPERATURAS MÍNIMAS 
E MÁXIMAS PREVISTAS:

Ponta Delgada: 14 / 17ºC

GRUPO OCIDENTAL

Períodos de céu muito nublado 
com abertas.

Vento leste fraco a bonançoso 
(05/20 km/h), rodando 

para norte.
ESTADO DO MAR:

Mar encrespado a de pequena vaga.
Ondas nordeste de 3 metros 
diminuindo para 2 metros.

Temperatura da água do mar: 19ºC
TEMPERATURAS MÍNIMAS 

E MÁXIMAS PREVISTAS:
Santa Cruz das Flores: 13 / 17ºC

14.º
17.º

13.º
17.º 20/30 Km/h

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

signos
CARNEIRO(21/03 a 20/04)

Apesar da Quadratura en-
tre o Sol e a Lua ser um as-
pecto de tensão, este trânsito 
pode fazer com que termi-
nem todos os seus confl itos 
pessoais.

TOURO(21/04 a 20/05)

GÉMEOS(21/05 a 20/06)
Uma Oposição entre Lua e Mer-

cúrio poderá trazer um momento 
de menor rendimento, bem como 
uma situação um pouco “emara-
nhada” ou pouco transparente.

CARANGUEJO(21/06 a 22/07)

LEÃO(23/07 a 22/08)
Este aspecto de Quadratura 

poderá trazer-lhe uma pronun-
ciada insatisfação ou a sensação 
de que lhe falta qualquer coisa, 
que algo não está bem. 

VIRGEM(23/08 a 22/09)

BALANÇA(23/09 a 23/10)
Este trânsito entre Lua e 

Vénus traz intensidade aos 
seus sentimentos de amor e 
faz com que deseje ter inti-
midade com aquele alguém 
muito especial. 

ESCORPIÃO(24/10 a 21/11)

SAGITÁRIO(22/11 a 20/12)

Tem maior capacidade de re-
modelar uma situação ou para 
criar um plano mais conciso, 
para transformar uma relação 
ou uma dada situação do pas-
sado. 

Esta fase é propícia a reunir 
energias, a ganhar força e acelera-
ção para dar “o salto”. Aproveite 
para se preparar para investimen-
tos futuros.

CAPRICÓRNIO(21/12 a 19/01)
Procure usar de prudên-

cia se tiver que fazer uma 
comunicação, pois poderá 
exceder-se e deixar vir ao de 
cima uma faceta demasiado 
emocional.

AQUÁRIO(20/01 a 19/02)

PEIXES(20/02 a 20/03)
Aproveite este trânsito da 

Lua a Vénus e vá a um con-
certo, a uma exposição, a um 
museu. Na impossibilidade, 
ouça música ou leia um bom 
livro.

A sua capacidade empre-
endedora transparece aos 
olhos dos demais. Verá que 
eles continuam a sentir com 
agrado a sua presença e os 
seus conselhos.

A relação com os grupos 
estará mais desenvolvida, 
ainda que de um modo tal-
vez imperceptível. Eles po-
derão trazer algo de novo à 
sua vida afectiva.

O Sextil entre a Lua e Vénus 
pode trazer-lhe uma boa ideia 
para um projecto. Aproveite e 
cultive a sua relação amorosa e 
a relação com a natureza.

Neste trânsito vai poder 
benefi ciar de uma ideia nova, 
um projecto, um contacto 
com um amigo, uma coin-
cidência ou qualquer coisa 
inesperada.

30/40 Km/h
10/20 Km/h

05.30 Diário
 da Manhã
09.15 Inspector Max
12.00 Jornal 
 da Uma
13.45 Tempo
 de Viver
15.00 A Tarde é Sua
18.00 Casa
 dos Segredos
19.00 Jornal das 8
20.30 Casa
 dos Segredos
22.00 Louco Amor
22.45 Doce 
 Tentação

Miguel arruma 
as roupas na 
mala num misto 
de fúria e tris-
teza. Augusta 
olha-o muito 
triste e pergun-
ta se alguma 
vez ele lhe vai 
perdoar, aju-
dando-o a arru-
mar as roupas. 
Miguel diz que 
a culpa não é 
dela, lembran-
do-a que foi a 
única pessoa 
que fez algo 
por si.

23.15 Liga dos
 Campeões
23.45 Casa
 dos Segredos
00.45 Guestlist
01.30 Lei e Ordem:
 Intenções
 Criminosas
02.30 Sonhos
 Traídos

05.30 Bom Dia
  Portugal
09.00 Videograma
  - Atlântida
10.30 Fábrica
  das Anedotas
11.00 Jornal
  do Meio Dia
12.00 Arte e Emoção
12.30 Gostos
  e Sabores
13.00 Jornal das 14
14.00 Máquinas
14.40 VI Tourada
  à Corda
15.25 Biosfera
16.05 O Pequeno
  Pinguim
16.10 A Pata
  Hip Hop
16.25 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 +
19.55 O Tempo
20.00 Telejornal
20.30 O Tempo
20.40 Titanic
21.40 A 11ª Hora

De Leonardo 
Di Caprio, um 
impressionan-
te testemunho 
de quanto as 
actividades hu-
manas estão a 
contribuir para 
alterar o clima 
do planeta.

22.30 A Teoria
  do Big Bang
23.00 Notícias
23.20 O Tempo
23.25 Ossos
00.15 Informação

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 Certo
19.00 Telejornal
20.00 De Caras
 Convidado:
 Jerónimo
 de Sousa
20.30 Decisão Final
21.40 A Guerra
 Documental
22.50 5 Para
 a Meia-Noite
 Nuno Markl
 convida:
 Alexandre
 Fernandes,
 Luciana Abreu
 e Paulo Sousa
 Costa
00.00 Cinema
 “A Invasão”

A mis ter iosa 
queda de uma 
nave espacial 
conduz à aterra-
dora descoberta 
que há algo de 
extraterrestre 
por entre os 
destroços.
Todos aqueles 
que entram em 
contacto com 
ela vão-se mo-
d i f i cando de 
forma sinistra e 
inexplicável.

01.45 Ribeirão
 do Tempo
02.20 Televendas
05.05 Nós

05.00 Jornal
 de Síntese
06.00 Edição
 da Manhã
07.40 Cartas
 da Maya
09.15 Querida Júlia
12.00 Primeiro 
 Jornal
13.30 Toca a Mexer
13.45 Podia Acabar
 o Mundo
14.55 Boa Tarde
17.35 Fina Estampa
19.00 Jornal
 da Noite
20.40 Dancin’ Days

Raque l  con-
fessa a Artur 
que marcou a 
entrevista de 
Mariana e for-
mula o desejo 
de que ele não 
prejudique  a 
sobrinha, devi-
do ao incidente 
de trânsito que 
tiveram no dia 
anterior. 

21.35 Totoloto
21.40 Gabriela
22.30 Avenida Brasil
23.20 Toca a Mexer
23.40 Mentes
 Criminosas
 Conduta
 Suspeita
 Série
00.30 European
 Poker Tour
01.20 De Corpo
 e Alma
02.10 Maré Alta
03.00 Televendas

06.00 Zig Zag
12.45 República
 do Saber
13.00 Sociedade
 Civil
14.30 Diário
 Câmara Clara
 Repetição
14.45 Olhar 
 o Mundo
 Repetição
16.10 National
 Geographic
 A Criamça
 Mais Velha
 do Mundo
16.00 Zig Zag
17.00 A Fé
 dos Homens
17.30 Duas Miúdas
 nas Lonas
18.00 Universidade
 Aberta
18.30 Com Ciência
19.00 Zig Zag
20.00 National
 Geographic
 Mega Piranha
21.00 Hoje
21.40 Diário
 Câmara Clara
21.45 Super Diva
22.15 Janela
 Indiscreta
23.00 Esec-tv
23.30 Universidade
 Aberta
 Repetição
00.00 Com Ciência
 Repetição
00.30 Bairro Alto
 Repetição
02.45 Euronews
03.05 24 Horas
04.00 Diário
 Câmara Clara

Destaque:  Lei e Ordem - TVIDestaque:  A Guerra- RTP 1
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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:

SECÇÕES:
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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

GR
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A 
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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

ANÚNCIO

Execução Para Pagamento de Quantia Certa

TRIBUNAL JUDICIAL DE PONTA DELGADA

Processo: 1627/10.8TBPDL – 2º JUÍZO
Exequente: Banco Espirito Santo dos Açores, SA.
Executado (s): José Manuel Franco do Rego
Maria João Machado Ruivo Amaral Sousa Franco

Referência Interna: PE-623-2010
* * * * *

O Agente de Execução Paulo Jorge Morgado Cabral, Cédula nº. 1447, com escritório na Rua do Castilho nº 72, 9500 – 042 Ponta 
Delgada-----------------------

FAZ SABER QUE nos autos acima indicados, se encontra designado o dia 20 de NOVEMBRO de 2012 pelas 12h:00m, no 
Tribunal Judicial de Ponta Delgada – 2º Juízo, para a abertura de propostas que sejam entregues até esse momento, na Secretaria desse 
Tribunal, pelos interessados na compra dos seguintes bens:

IMÓVEIS
FRACÇÃO B DO PRÉDIO URBANO: 1º andar e falsa, tem entrada e saída para a via pública pelas escadas com acesso pelo 

corredor e jardim, partes comuns do edifício e destina-se a habitação, sito à Rua Maria Luísa Teixeira nº 15 R/C, Freguesia de S. Pedro, 
inscrito na matriz predial sob o art. 2214, descrito na Conservatória do Registo Predial de Ponta Delgada sob o nº 91/19950817-B e com 
o Valor Patrimonial de 24.454,46 Euros.

VALOR BASE: 92.857,14 Euros (70% = 65.000,00 Euros)

PRÉDIO RÚSTICO: terra de vinha, confrontando Norte: António Caetano de Paulos, Sul: António dos Santos, Nascente: Canada 
e Poente: herdeiros de Manuel Caetano de Oliveira, com a Área Total de 1380 M2, sito em Cinzeiro, Freguesia Água de Pau, inscrito na 
matriz predial sob o art. 119, Secção AA, descrito na Conservatória do Registo Predial de Lagoa sob o nº 1057/19921229 e com o Valor 
Patrimonial de 10,89 Euros.

VALOR BASE: 10,89 Euros (70% = 7,62 Euros)

PRÉDIO RÚSTICO: terra de vinha, confrontando Norte: Luís Franco, Sul: José do Rego Cabral, Nascente: caminho e Poente: 
caldeira, com a Área Total de 1480 M2, sito em Cinzeiro, Freguesia Água de Pau, inscrito na matriz predial sob o nº 88, Secção AA, 
descrito na Conservatória do Registo Predial de Lagoa sob o nº 1058/19921229 e com o Valor Patrimonial de 15,56 Euros.

VALOR BASE: 15,56 Euros (70% = 10,89 Euros)

PRÉDIO URBANO: casa de moradia, constituída por rés-do-chão, 1º andar e falsa, com quintal, com a Área Coberta de 223 M2 e 
Área Descoberta de 223 M2, sito á Avenida João Paulo II nº 858, Freguesia S. José, inscrito na matriz predial sob o nº 4277, descrito na 
Conservatória do Registo Predial de Ponta Delgada sob o nº 2075/19970912 e com o Valor Patrimonial de 69.943,91 Euros.

VALOR BASE: 325.000,00 Euros (70% = 227.500,00 Euros)

Em relação às propostas, não serão aceites todas as que forem de valor inferior a 70% do valor base do bem em causa, e as que não 
se façam acompanhar do cheque visado à ordem do Agente de Execução de 5% do valor base – artº. 897º Nº1 do C.P.C.

São fi eis depositários dos bens penhorados, que os devem mostrar, a pedido, os próprios Executados.
Os Proponentes deverão indicar, contactos, nome completo, estado civil, morada, nº do B.I. e Contribuinte e apresentar as propostas 

até ao dia e hora designados para a sua abertura.
Poderá ainda consultar o site: https://www.solicitador.org/vendas/

O Agente de Execução,

(Paulo Morgado Cabral)

Paulo Morgado Cabral
Agente de Execução

Cédula 1447
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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 
Lemos; Ezequiel Moreira da Silva; Pedro Paulo Carvalho da Silva; José Luís Tavares; Mário Nunes; Caetano Tomás; António Pedro Costa; A. Lagarto; Lúcia Costa 
Melo; Alberto Ponte.

Edição, Redacção e Impressão - Gráfi ca Açoreana, Lda.
Tiragem: 4.600 exemplares
Rua Dr. João Francisco de Sousa, n.º 14 – 9500-187 Ponta Delgada – S. Miguel – Açores 
Telefones: 296201060 – Fax: 296286119             
E-MAIL: pub@correiodosacores.net
 jornal@correiodosacores.net
 desporto@correiodosacores.net 

Propriedade - Gráfi ca Açoreana, Lda.
Contribuinte n.º 512005915
Número de registo 100916
Conselho de Gerência - Américo Natalino Pereira Viveiros, 
Paulo Hugo Falcão Pereira de Viveiros e Dinis Ponte
Capital Social: 473.669,97 Euros
Sócios com mais de 10% do Capital da Empresa - Américo Natalino Pereira Viveiros, 
Marques SGPS, Octaviano Geraldo Cabral Mota e Paulo Hugo Falcão Pereira de Viveiros

Governo dos Açores
Esta publicação tem o apoio do 
PROMEDIA - Programa Regional 
de Apoio à Comunicação Social Privada

Ponta Delgada - Assoc. Socorros Mútuos
Rua Professor Machado Macedo
Telefone: 296 650 860

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

NAVIOS DA 
TRANSINSULAR

MONTE GUIA: 
Em viagem de 
Lisboa para Pon-
ta Delgada, che-

gando amanhã.
INSULAR: Em Lisboa.
SETE CIDADES: Em Ponta Del-
gada, largando amanhã para a Hor-
ta e Praia da Vitória.
CHEM DAISY: Em Ponta Delga-
da.

PONTA DO 
SOL: Em Lis-

boa.
MADEIRENSE 3: Em Ponta 
Delgada.

NAVIOS 
DA MUTUALISTA

AÇOREANA

FURNAS: Em 
viagem de Lis-
boa para Ponta 
Delgada.

CORVO: Em Lisboa.

Transporte Marítimo 
Parece Machado, Lda

BAÍA DOS AN-
JOS: Em viagem 
de Ponta Delgada 
para Vila do Por-

to.

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

5 de Novembro, Dia Internacional das 
Ecoescolas.

1831 - O comércio de escravos é proi-
bido no Brasil.

1972 - A Alemanha Federal e a RDA 
anunciam o restabelecimento de relações di-
plomáticas, após 23 anos de separação.

1980 - Morre o ator norte-americano 
Steve McQueen.

1983 - O inventor português José Co-
elho dos Santos recebe a medalha de ouro 
da Feira de Nuremberga, pela criação de um 
tijolo especial para a construção civil.

1991 - O basquetebolista norte-ameri-
cano “Magic” Johnson, 32 anos, anuncia, 
em Los Angeles, que se retira do desporto 
por ser portador do vírus HIV.

2000 - Presidenciais nos EUA. O can-
didato republicado George W.Bush ganha 
em número de votos do Colégio Eleitoral, 
apesar de o democrata Al Gore conquistar 

mais votos no conjunto do país. A decisão 
sobre a contagem de votos na Florida esten-
der-se-á por mais de um mês.

- Hillary Clinton, mulher do ex-pre-
sidente Bill Clinton, é eleita senadora pelo 
Estado de Nova Iorque.

2011 - O primeiro-ministro francês 
anuncia um plano de austeridade com me-
didas fi scais que atingem 100 mil milhões 
de euros, visando atingir contas públicas 
equilibradas em 2016.

Este é o tricentésimo décimo segundo 
dia do ano. Faltam 54 dias para o termo de 
2012.

Pensamento do dia: “É preciso entrar 
em estado de palavra. Só quem está em es-
tado de palavra pode enxergar as coisas sem 
feitio”. 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:
Do Porto às 14h45
De Lisboa às 13h45, 

20h05

Parte de Ponta Delgada:
Para Lisboa às 08h25, 21h05
Para o Porto às 09h25

AIR AÇORES

Chega a Ponta Delgada: 
Da Terceira às 10h50, 15h15, 17h45, 
20h35
Da Horta às 17H40, 18h00
De Santa Maria às 19h30

Parte de Ponta Delgada:
Para a Terceira às 07h00, 09h15, 
12h00, 18h50
Para a Horta às 12h15, 15h35
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: 
07h06m – 19h53m

BAIXA-MAR: 
00h37m – 13h42m

CINEMA
CASTELLO LOPES - PARQUE CASTELLO LOPES - PARQUE ATLÂNTICOATLÂNTICO

* Sessão válida sexta e sábado. 
** Sessão válida quinta, sábado e domingo.  

SALA 1
007 - Skyfall – Digital

13:00**, 15:50, 18:40, 21:30, 00:20*

SALA 2
Astérix e Obélix:Ao Serviço de Sua 

Majestade-VO-3D
18:10, 21:10, 23:50*

Astérix e Obélix:Ao Serviço de Sua 
Majestade-VP-3D

13:10**, 15:30

SALA 3
Taken - A Vingança – Digital

13:20**, 15:20, 18:20, 21:20, 00:00*

SALA 4
Encomenda Armadilhada – Digital

13:30**, 15:40, 18:30, 21:40, 00:10*

Programação de 1 a 7 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 30 de Outubro de 2012

Terça-feira
 23 - 24 - 25 - 31 - 44 + 2 - 3 

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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c/ honestidade, sigilo e privacidade

PREFIRA A NOSSA CONFIANÇA E SOLIDEZ NO MERCADO DESDE 
2006 - SALA PRÓPRIA - ATENDIMENTO PERSONALIZADO

968 090 670 / 913 857 675
RUA MACHADO DOS SANTOS, 52 PONTA DELGADA

Ministro Miguel Relvas na Horta 

Foi o Governo dos Açores que
quis alterar a Lei de Finanças

PSP apreende dose e meia de liamba 
a criança de 12 anos na ilha do Pico

O ministro Adjunto e dos Assuntos Parlamentares, 
Miguel Relvas, escusou-se a assumir qualquer com-
promisso relativamente à revisão da Lei de Finanças 
Regionais, recordando que foi o anterior executivo que 
colocou a questão no memorando assinado com a ‘troi-
ka’.

“A Lei de Finanças Regionais consta do memoran-
do, esse trabalho tem sido realizado e tem que ser apre-
sentada uma proposta ao parlamento”, afi rmou Miguel 
Relvas, acrescentando que “foi o anterior governo, ao 
assinar o memorando de entendimento, que colocou a 
questão da alteração da Lei de Finanças Regionais”.

Miguel Relvas, que falava aos jornalistas na Horta, 
no fi nal da cerimónia de posse do Governo dos Aço-
res, não respondeu, por isso, às declarações do novo 
presidente do executivo regional, Vasco Cordeiro, para 
quem “a matriz de um saudável relacionamento entre 
os Açores e a República” implica que a Lei de Finan-
ças Regionais “não seja amputada da sua utilidade, 
nem pervertida nos seus objectivos” (Páginas 2 e 3).

Miguel Relvas frisou ter registado “todas as mensa-
gens de unidade” feitas por Vasco Cordeiro no discurso 

de posse, considerando ser “fundamental que o Gover-
no da República trabalhe com os governos regionais e 
com as autarquias”.

“Este é um tempo de remarmos todos para o mesmo 
lado. Já lá vai o tempo em que cada um podia ir para 
seu lado para marcar posição, agora não é um tempo 
de marcar posição, mas de resolver os problemas do 
país”, afi rmou.

O ministro defendeu, por isso, ser importante o 
“clima de unidade” para ultrapassar os problemas que 
o país enfrenta, frisando que “estamos todos empenha-
dos e temos que ser todos convocados para esta situ-
ação particularmente difícil em que o país se encon-
tra”.

“É remando todos para o mesmo lado que vamos ser 
capazes de ultrapassar os problemas com que estamos 
a ser confrontados. Portugal pediu há 15 meses a ajuda 
internacional, estávamos numa situação de bancarrota, 
não vamos recuperar num ano aquilo que levou déca-
das a criar, que foi uma divida monumental, colossal, e 
um défi ce elevado”, frisou. 

No Pico, a PSP apreendeu uma dose e meia de Liamba 
a um indivíduo do sexo masculino, de 12 anos de idade. 
Já em São Jorge foi efectuada uma operação de fi scali-
zação rodoviária, tendo sido fi scalizados 20 veículos e 
detectada uma infracção de natureza contraordenacio-
nal, por não alteração do registo de propriedade.

A PSP das Velas, São Jorge efectuou uma operação 
de fi scalização rodoviária, tendo sido fi scalizados 16 

veículos e detectadas três infracções de natureza contra-
ordenacional, nomeadamente por falta de documentos e 
estacionamentos irregulares e nos Biscoitos foi detido, 
um homem, de 40 anos de idade, por condução de um 
veículo automóvel, sob a infl uência de álcool, com uma 
TAS de 2.16 g/l.

No dia 5 ocorreram seis acidentes de viação, dos 
quais resultaram um ferido ligeiro e danos materiais.
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