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Editorial

A mudança que
o novo tempo exige
1- Aludindo à necessidade de melhorar o “Plano Junker”, para potenciar a economia marítima nas regiões periferias, o Presidente do Governo, lançou em Bruxelas, um desaﬁo à Comissão Europeia para trabalhar em conjunto com as regiões
costeiras para potenciar tal plano. Vasco Cordeiro salientou a aposta no reforço do
papel do arquipélago como plataforma intercontinental e transatlântica entre a Europa e Américo do Norte, incluindo como instrumento dessa politica os portos dos
Açores.

Diário fundado em 1920 por José Bruno Carreiro e Francisco Luís Tavares

PORTOS DOS AÇORES
CLASSIFICADOS COMO
DE SEGUNDA CATEGORIA
Estudo nacional ignora porto da Praia da Vitória
Aﬁrmam os especialistas contactados pelo ‘Correio
dos Açores’ que a empresa ‘Portos dos Açores’ “continua a participar nas Empresas de Estiva ( 20% em cada
uma), a adquirir gruas e empilhadores, muitas vezes
desadequados ao serviço a que se destinam, com uma
manutenção pouco eﬁciente...”
págs. 4 e 5

2- O “Correio dos Açores” teve acesso a um estudo elaborado pela Autoridade
da Concorrência, sobre a política portuária do país, e no qual coloca os portos dos
Açores como portos de 2ª categoria, face aos portos portugueses que são colocados
na primeira categoria. Alertado para este facto pelo Jornal, sabemos que o Governo
pediu de imediato esclarecimentos ao seu promotor, mas ﬁca a preocupação por
questões tão importantes deixarem os Açores à margem, o que radica na qualidade
dos nossos agentes políticos.

Vicente Borges de Sousa

Premiado por
envelhecimento
activo...

3- No trabalho de reportagem que a este propósito o Jornal desenvolve, um dos
especialistas que sobre a matéria se pronuncia, explica as razões porque os portos
dos Açores são diferenciadamente tratados. As razões são válidas e face às alterações
operadas nos portos que são nossos concorrentes, há que tomar medidas estruturais
que os recoloquem na competição com os congéneres portugueses.
4- Aqui é que se deve enquadrar a preocupação da Câmara do Comércio e Indústria dos Açores, em vez de pôr ao molhe, o que deve ser individualmente tratado.
Os portos são estratégicos e podem potenciar a economia desde que eles apresentem
competitividade. É por isso indispensável alterar o modelo de gestão, adequando-o
ao modelo usado pelos demais.

Uma distinção meritória para um empresário
que, pelo seu dinamismo,
se pode comparar ‘às árvores que morrem de pé’.

5- A alteração estrutural que se impõe na gestão dos portos dos Açores, por razões de concorrência, é uma oportunidade para lançar um concurso internacional
para a cedência da exploração do porto da Praia da Vitória, criando condições no caderno de encargos para que ele se torne numa plataforma intercontinental, com vantagens face aos portos, que no centro da Europa apresentam congestionamentos face
ao tráfego que neles opera. Esta é uma oportunidade que não devia ser perdida.
6- O NOVO BANCO atirou o déﬁcit de 2014 para 7,2% do PIB. O Governo
sabia disso e tudo fez para o vender rapidamente, mas não conseguiu. Chegados
aqui, pergunta-se se o modelo que o Governo aprovou, dividindo o Banco Espírito
Santo em Banco mau e criando um banco bom chamado NOVO BANCO, foi o modelo certo. Recorde-se que o Governo injectou dinheiro no BCP, no BPI, na Caixa
Geral de Depósito, e, no BANIF onde continua a ser ainda o accionista maioritário.
Então o que levou o Governo a injectar quatro mil e quinhentos milhões de euros
no NOVO BANCO, se com um empréstimo de dois mil e quinhentos milhões teria
salvo o BES? Não aprovamos a conduta da anterior administração do Banco Espírito Santo, insurgimo-nos até pela prática e abuso do poder que o grupo exerceu, mas
até agora não se conhecem as verdadeiras razões que ditaram a opção política do
Governo nesta matéria. Pelas consequências que ela teve na economia e nos lesados
que não pertencem ao Grupo Espírito Santo, é exigível conhecer as motivações que
levaram a tão trágica opção. Trágica porque poderá custar ao contribuinte, o equivalente dos sete mil milhões que já custou o BPN. O Governo tem de dar contas e
não fazer de conta.
Américo Natalino Viveiros
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págs. 8 e 9

Para dar aulas

Empresários
e artesãos querem
ser reconhecidos
pelos açorianos
Os empresários e artesãos que estão na AÇOREXPO 2015 querem ser mais valorizados pelos açorianos.
A mensagem é a de que consumam o que é nosso.
págs. 20 e 21

Professora ia a pé
de Rabo de Peixe
a Santa Bárbara
Reformada do ensino há 22 anos, Maria Luísa
Tavares continua a manter os seus dias ocupados
com as caminhadas que faz aos Domingos de manhã e com os bordados.
págs. 14 e 15
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Maria Corisca
RECADOS COM AMOR
Meus Queridos! Foi com profunda tristeza que recebi a notícia do inesperado falecimento do meu querido amigo e assíduo
leitor dos meus recadinhos, António Costa
Santos. A Igreja de São José encheu-se para
o último adeus na missa exequial presidida
pelo Padre Nemésio e concelebrada pelo
Cónego João Maria e pelo Padre Fernando
Teixeira. No fim da celebração Eucarística,
os netos pediram que a despedida do avô
fosse feita com uma salva de palmas, que
ecoou prolongadamente no vetusto. Foi
um gesto apropriado para o grande homem
que foi o Engº Costa Santos, como era geralmente tratado. O Jornal que tão generosamente me acolhe no seu seio descreveu
sobre Costa Santos, o que era possível na
hora da partida, mas não resisto a publicar
o post script deixado no facebook na Sexta-feira, pelo meu querido António Costa
Santos dois dias antes de falecer:

Meus Queridos! Calculo que não é tarefa fácil gerir uma casa como
é o Hospital do Divino Espírito Santo, mas com tanto computador e com
o uso da informática para tudo e mais alguma coisa, não acredito que
não se possa detectar a duplicação de facturas passadas ao mesmo utente
que ﬁgura como um cliente daquela unidade de saúde. Parece que o caso
que o Jornal que tão generosamente me acolhe no seu seio, trouxe como
Manchete na última Quarta-feira, não é único queixoso, e o que mais
exaspera o utente é que ao pretender falar com a administração do divino
encontra as portas sempre encerradas... Se assim é, parece mais fácil
chegar à fala com o Papa Francisco...

Ricos! Depois de tanta tira puxa, o Tribunal decidiu-se ﬁnalmente
tomar uma decisão sobre as providências cautelares que foram interpostas para saber quem mandava na SAD do Santa Clara, depois da destituição de Mário Baptista pela Assembleia-Geral dos accionistas.
Não me vou pronunciar sobre o conteúdo da decisão, porque não li
o despacho da sentença, mas o que digo, é que o processo foi demorado, e causou enormes estrangulamentos à actividade corrente do Clube
Desportivo Santa Clara. Só espero que os envolvidos nos processos tenham capacidade para virar a página de modo a dar tranquilidade ao
clube. Um repenicado beijinho ao meu rico Rui Cordeiro que aguentou o
embate e merece que o Governo desbloqueie agora os apoios que foram
suspensos.

Ricos! O Director do Jornal que tão generosamente me acolhe no
seu seio entregou-me um convite que me foi dirigido para assistir, no
Hotel de Ville em Estrasburgo, à entrega da medalha da cidade atribuída
ao meu querido Presidente da delegação de Portugal na Assembleia Parlamentar do Conselho Europeu, João Bosco Mota Amaral, pela forma
como desde 1999 sempre se relacionou com a cidade que acolhe aquela
instituição. Enquanto os Europeus reconhecem o valor das pessoas, os
de casa preferem correr com elas porta fora... E assim vão os Açores.

Meus Queridos! Falando de reconhecimento ou falta dele, soube que
o meu querido gestor e empresário Vicente Borges de Sousa, vai receber
um Prémio da APP - Associação Portuguesa de Psicogerontologia.
O Prémio instituído pela APP, e que tem o apoio da Santa Casa da
Misericórdia de Lisboa e da Fundação Montepio, e tem por objectivo
reconhecer a vida activa e participação social de pessoas com 80 ou mais
anos de idade, que desenvolvam actividade proﬁssional ou cívica relevante, em diversas categorias interventivas, e continuem a inﬂuenciar de
modo construtivo a sociedade portuguesa. Vicente Borges vai integrar
a galeria de ilustres premiados pela Associação Portuguesa de Psicogerontologia. Pela dedicação a causas sociais e pela dedicação que depois
dos oitenta anos de idade, Vicente Borges de Sousa continua a dar aos
negócios da sua empresa, é bem merecido o prémio que vai receber. Um

Há coisas nos deixam a pensar, e certamente que cada leitor
interpretará conforme o seu estado de espírito.

repenicado beijinho ao meu querido Vicente Borges de Sousa.

Ricos! As privatizações de empresas e instituições públicas voltaram à
ordem do dia através da Câmara do Comércio e Indústria dos Açores. Como
sabem não sou mulher que defenda a privatização a pataco, e não vejo que
haja capital disponível para comprar empresas e intuições públicas…. O tempo em que se ia às compras com o dinheiro pedido emprestado já lá vai, e os
calotes que ﬁcaram nos bancos são aos montes... Mas, talvez apareça agora
dinheiro fresco com os interesses anunciados de investidores europeus e árabes em áreas de negócio com origem nos Açores... É uma esperança que a
minha prima Fernandina espera se torne realidade.

Meus queridos! Para quem deu umas voltinhas pela ilha, e tenho a
certeza que não foi só por cá, viu que nas últimas semanas, mas principalmente nos últimos dias, parques, miradouros e merendários estavam todos
cheios. Pode parecer que seja efeito deste Verão que se esticou pelo Outono e tem trazido muitos turistas... E bem bom que assim é! Mas para quem
vê com mais atenção, nota que a movimentação é outra. Não quero dizer
que isto tenha a ver com a campanha eleitoral, mas é uma coincidência
engraçada ver tanta Junta de Freguesia ao mesmo tempo levar a passeios
tantos velhinhos e velhinhas, com almoço e animação incluídas… O tio
António da Estrada tinha pedido há dias para lhe arranjarem umas telhas
corridas pelo vento, que tem na sua humilde moradia... mas, não teve sorte
porque lá na Junta, disseram que estavam à espera de verba. Quando ele
viu tanta gente a passear, perguntou logo como é que havia pilim para uma
coisa e não para outra... Pois é! E quem não viu na televisão, no meio de
um comício, o jornalista perguntar a um idoso as suas impressões e ele respondeu candidamente que estava a gostar muito e que o senhor presidente
da Junta, que pagou o autocarro e o jantar, bem lhe tinha prometido que ia
gostar... Grandes ajudas!

Ricos! Juro que ia caindo da cadeira quando ouvi, com estes que a terra
há-de comer, que a CNE achou que não havia matéria ilegal num cartaz de
campanha eleitoral que andou espalhado por todo o país e em que se lia “Morte
aos Traidores”… E os doutos juízes decidiram assim argumentando que nenhum visado se queixou. Eu às vezes penso que já vi tudo neste mundo, mas
em cada dia sou apanhada com coisas que nem ao diabo lembravam... Então,
meus queridos, cabe na cabeça de alguém que seja quem for, apresente uma
queixa a dizer. “Eu sou traidor e quero queixar-me daquela ameaça de morte”.
Por estas e por outras é que se vai criando este sentimento de impunidade e
vale-tudo até ao dia em que vai acabar mal... Foi um cartaz de esquerda, mas
não é por isso... Já agora gostava de saber se fosse do centro ou da direita ou da
extrema direita, o que diriam os sábios juízes e decisores da Comissão Nacional de Eleições... São sortes!

E já que falo da Comissão Nacional de Eleições, foi anunciado que os

eleitores inscritos nos Açores chegam aos duzentos e trinta mil. Juro que
não acredito nesses cadernos eleitorais porque ﬁcam foram deles apenas
vinte mil pessoas, o que signiﬁca que a população com menos de 18
anos representa apenas perto de nove por cento da população, a acreditar nas contas feitas pela minha sobrinha neta. O que me parece é
que a abstenção vai ser inﬂacionada porque não há maneira de endireitar os cadernos enquanto é tempo de o fazer... Tenham dó...
Meus queridos! A notícia da nomeação de D. João Evangelista
Lavrador para Bispo Auxiliar de Angra, com direito a sucessão, foi
muito bem preparada com uma fuga de informação muito oportuna
e estratégica para ver as reacções. Agora já é oﬁcial e posso já dizer que temos Lavrador! A minha prima Jardelina gostou do nome,
porque o actual Prelado coadjutor do Porto é João, o nome do Percursor... É Evangelista que é mesmo o que estamos a precisar, e é
Lavrador o que cai muito bem com a maior fatia da nossa actividade
económica. Eu não sei o que pensam aqueles que sempre defenderam que devíamos ter um episcopável açoriano, mas pressinto muito
silêncio por aí, o que quer dizer que D. Lavrador vai ter mesmo muito terreno para lavrar... Por mim, espero quietinha e lá estarei com o
meu vestido azul-bandeira para o receber…

Meus queridos! Quero mandar um ternurento beijinho ao meu
querido Professor Eduardo Paz Ferreira pelo seu mais recente livro
“Encostados à parede” que na passada Terça-feira foi apresentado no
Teatro Micaelense, num assinalável momento cultural a que não faltou a qualidade das interpretações de Zeca Medeiros. A apresentação
do livro esteve a cargo de Avelino Meneses e de Vamberto Freitas.
Não fui convidada para a nobre sessão onde até certo momento esteve também o antigo presidente da Assembleia da República, Mota
Amaral, mas ao que me disse a minha sobrinha-neta que lá esteve,
o discurso do antigo Reitor e agora Secretário é digno de antologia
de uma peça de oratória. Pecou pelo tom comicieiro e acabou com
linguagem de terceirense dizendo: O título é “Encostados à parede”,
mas podia ser “Encostados às tábuas”… E rematou com esta pérola:
“só os touros mansos é que ﬁcam encostados às tábuas”… Avelino
Menezes não tinha necessidade de ser mais papista do que o Papa,
e devia ter respeitado as diferenças ideológicas presentes na assistência!
Meus queridos! A minha prima Jardelina ﬁcou toda contente
quando ouviu a notícia de que o Tribunal Europeu decretou que o
tempo das deslocações, para quem não tem lugar ﬁxo de trabalho,
começa a contar como tempo de serviço. É que ela tem um sobrinho
que mora no Nordeste e é uma jóia de pintor, mas sempre quis trabalhar na “cidade”. E vai daí, quando a decisão dos senhores juízes
europeus passar a lei, ele virá todos os dias, do Nordeste, na sua velha carripana que não dá mais de 40 à hora. E tem o dia garantido…
Há cada uma!
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Erupção foi há 58 anos

Centro Interpretativo dos Capelinhos
está no Faial e a maior colecção do vulcão
está no Observatório de São Miguel
- Uma história descrita por Victor Hugo Forjaz que até explica porque
faliu nos anos do vulcão uma fábrica de sabão feito de óleo de baleia
que concorreu com a fábrica de Nicolau Sousa Lima
Apesar do Vulcão dos Capelinhos ter um
Centro Interpretativo, numa estrutura ultramoderna na ilha do Faial, por mais incrível
que pareça, a maior e mais representativa colecção dos Capelinhos está em São Miguel, na
Lagoa, e é uma das grandes atracções do Observatório Vulcanológico dos Açores. Trata-se
da Colecção de Frederico Machado.
A erupção dos Capelinhos ocorreu a 27 de
Setembro de 1957 a NW do Faial. Começou
com uma tipologia sustseana e terminou com
características havaianas e estrombolianas. Na
sequência deste evento registaram-se elevados
danos na ilha do Faial tendo cerca de metade
da população emigrado para os EUA.
O vulcanólogo jubilado Victor Hugo Forjaz tem história sobre o vulcão que “nem às
paredes” confessa mas, num desses dias, explicou porque a grande colecção do Vulcão dos
Capelinhos, apesar de ter ocorrido no Faial, se
encontra no Observatório de Vulcanologia que
dirige na Lagoa, em São Miguel.
A fábrica de sabão
que o vulcão faliu
“Ora”, descreve Victor Hugo, o professor
Frederico Machado, então Director de Obras
Públicas, “ era amigo de meu pai desde a escola. E, então, era o dono da Farmácia LeCoq.
Eles eram muito amigos e eram sócios numa
fábrica de sabão. Tinham uma tendência para
os negócios que iam à falência. Eram pessoas
interessantes. Frederico Machado era matemático, construção civil; e o meu pai era químico. Um dia idealizaram fazer uma fábrica
de sabão que ainda lá está. Fica no Pasteleiro,
junto a um ginásio e era a fábrica de sabão
Faia que fabricou sabão a partir de óleo de baleia da fábrica de Porto Pim.
O engenheiro Frederico Machado que, na
opinião de Victor Hugo Forjaz, “foi, realmente, um grande cientista de Capelinhos, era Director de Obras Públicas. Ele não estava lá no
dia da erupção, estava na Terceira. Só chegou
no dia 4 de Outubro com a professora Raquel
Lemos. Até lá, foi o faroleiro Mário Pacheco
quem fez as fotograﬁas e as ﬁlmagens com o
topógrafo dele que era o Ferreira Dinis. “E,
realmente, o ‘Capelinhos’ é o único vulcão
submarino desta época ﬁlmado e fotografado,
desde o início até ao ﬁm”.
Entretanto, descreve Victor Hugo Forjaz,
“a fábrica de sabão tornou-se célebre porque
fazia sabão a partir de óleo de baleia e concorria com a fábrica de Nicolau Sousa Lima, em
São Miguel. Quando se apercebeu disso, Nicolau Sousa Lima baixou os preços do sabão
feito em São Miguel e a fábrica Faia, no Faial,

Colecção do vulcão dos Capelinhos no Observatório Vulcanológico na Lagoa

entrou em crise”.
“Por azar dos azares”, entrou em actividade o Vulcão dos Capelinhos e meses a seguir
a população da ilha passou de 25 mil para 12
mil habitantes. Eram menos 12 mil pessoas
para se lavarem e a fábrica foi mesmo à falência”.
“A minha casa ainda existe por detrás do
café Peter, na Horta, e tem uma grande loja.
Na altura, o engenheiro Machado morava na
Colónia Alemã num edifício sem armazém e
garagem. E, portanto, o engenheiro Machado arrumava as rochas, as bombas, as cinzas,
tudo bem coleccionadinho à Frederico Machado, em frasquinhos, na loja de meu pai”.
Assim, por mera casualidade, a maioria
colecção do Vulcão dos Capelinhos “foi ﬁcando no armazém da casa de meu pai, desde
cinzas até rochas, foi tudo etiquetado e arrumadinho”.
Em 1958 o Vulcão dos Capelinhos, nas palavras de Victor Hugo, “decide falecer, o que
foi uma grande chatice porque já estava na fase
estromboliana, aquilo a que os vulcanólogos
chamam a fase de fogareiro. Nesta fase, o vulcão ﬁca um espectáculo e as pessoas podem-se
aproximar. À noite havia excursões de táxis de
pessoas de outras ilhas para irem ver o Vulcão
dos Capelinhos. O vulcão faleceu e os taxistas
ﬁcaram danados. É como sucede hoje em dia
com o vulcão Etna”, refere.
Entretanto, chegou-se ao ano de 1959 e

o Vulcão dos Capelinhos “não havia maneira de acordar. E o engenheiro Machado, que
continuou como director de Obras Públicas,
“entrou em fase crítica. Era uma pessoa que
recebia gente importante todas semanas. Fazia
levantamentos e estudos dos momentos das
erupções, e, de repente, o fogareiro apagouse. E, então, ele, decide fazer o doutoramento
e foi o primeiro doutor em engenharia do país
do Instituto Superior Técnico. Começou a trabalhar em 1959 no seu doutoramento e todo
o material que ele tinha no Canto do Capelo,
máquina de escrever, e até um penico que serviu para medir o volume das cinzas, um martelo, uma central telefónica, tudo isso foi para
as prateleiras da loja de meu pai e lá ﬁcou até
há poucos anos”.
Ciência trouxe o vulcão
para a Lagoa em São Miguel
Entretanto, há cerca de dois anos, a Direcção Regional da Ciência do Governo dos
Açores decide patrocinar a construção de
umas prateleiras bonitas no Observatório
Vulcanológico, e a colecção do Vulcão dos
Capelinhos está na Lagoa.
Está lá a máquina de escrever do professor Frederico Machado, as máquinas fotográﬁcas que se usavam na altura, os capacetes,
as máscaras de gás que a população utilizava, as amostras, as bombas, as cinzas, trata-

se de uma colecção única representativa dos
Capelinhos.
E, segundo Victor Hugo Forjaz, esta colecção não está no Centro Interpretativo, no Faial,
“porque não manifestaram interesse, preferiram colocar lá computadores e veio tudo para
São Miguel. Estão na Lagoa e só falta arranjar
uma iluminação moderna”, diz o vulcanólogo
como alerta.
Quando o jornalista questiona sobre se o
Faial manifestasse interesse, a colecção iria
para o Centro Interpretativo, a sua resposta é a
de que, “em certas condições, sim, desde que
não vendessem nada”.
E, então, Victor Hugo Forjaz pede para
que não escreva um facto que revela uma sua
faceta completamente desconhecida até de alguns de seus amigos mais próximos. “A minha biblioteca privada de vulcanologia, toda
catalogada, foi doada à Biblioteca Pública de
Ponta Delgada. Aquilo vale uma pequena fortuna. Quem assinou pela Biblioteca Pública
foi o Professor Carlos Riley. Acredite João, já
doei património valioso à Região…”.
E, completa, “doaria a colecção dos
Capelinhos ao Faial se os responsáveis do
Centro Interpretativo “ﬁzessem um protocolo
connosco. Só que, na altura, não manifestaram
muito interesse e, por isso, a maioria colecção
de Capelinhos está na Lagoa exposta e é uma
das nossas atracções”.
João Paz
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Estudo da Autoridade da Concorrência desvaloriza porto da Praia da Vitória

Especialistas defendem que os portos açorianos
devem ser explorados por operadores privados
com a supervisão da ‘Portos dos Açores’
Afirmam os especialistas contactados pelo ‘Correio dos Açores’ que a empresa ‘Portos dos Açores’ “continua a participar nas Empresas de Estiva ( 20% em cada uma), a adquirir gruas e empilhadores, muitas vezes desadequados ao serviço a que se destinam, com uma manutenção pouco
eficiente, para além de manterem os seus próprios funcionários na operação dessas máquinas”,
quando devia abrir a exploração a operadores portuários privados.
O Governo dos Açores pediu à Autoridade da Concorrência explicações sobre
um estudo elaborado por aquela entidade
que subalterniza os portos dos Açores e
Madeira em relação aos portos de Portugal continental.
Na caracterização dos portos portugueses, realça-se que o sistema portuário do Continente é constituído por nove
portos comerciais, cinco dos quais constituem o designado sistema portuário principal – portos de Leixões, Aveiro, Lisboa,
Setúbal e Sines –, e os restantes quatro
integram o designado sistema portuário
secundário – Viana do Castelo, Figueira
da Foz, Faro e Portimão.
A maioria destes portos (Leixões,
Aveiro, Lisboa, Setúbal, Sines e Portimão) integra a Rede Transeuropeia de
Transportes (RTE-T), nomeadamente no
corredor multimodal principal que liga
Lisboa a Estrasburgo (Corredor Atlântico), estando prevista a integração dos três
maiores portos – Sines, Leixões e Lisboa Haveria interessados na exploração privada do porto de Ponta Delgada...
– como nós da rede principal (rede core).
A Rede Transeuropeia de Transportes, ainda que, no respeitante ao principal por- ao conhecimento do Governo Regional dos
segundo o estudo, integra ainda - já num to nacional de águas profundas – porto de Açores.
terceiro nível de importância - sete portos Sines –, mais de 3/4 dos movimentos de
Há especialistas portuários que manidas Regiões Autónomas, ﬁcando quatro de- contentores aí registados correspondem a festam grande estranheza e até consideram
les localizados nos Açores (Portos de Ponta transhipment. Isto é, dos 931.036 TEUs de “inadmissível” que um estudo sobre o sisDelgada, Horta, Flores e Praia da Vitória carga contentorizada movimentada no por- tema portuário português não valorize um
– estabelecidos por esta ordem) e os restan- to de Sines, em 2013, os movimentos de futuro desempenho do porto da Praia da
tes três na Madeira (Funchal, Porto Santo e transhipment envolveram 723.036 TEUs, Vitória na Rede Transeuropeia de TransCaniçal).
ou seja, cerca de 78% de toda a carga con- portes, sobretudo na ‘East-West route’ que
Segundo o estudo, a fachada atlântica tentorizada.
cruza o Atlântico entre a América do Norte
da Península Ibérica, onde se localizam os
Toda esta questão é de interesse relevan- e o Sul de Portugal entrando pelo Mediterprincipais portos marítimos nacionais, po- te para os Açores na medida em que uma râneo.
siciona-se no cruzamento das principais ro- das bandeiras das campanhas eleitorais tem
Mas outros especialistas dizem até
tas de tráfego marítimo Norte-Sul e Oeste- sido a valorização do porto da Praia da Vi- “compreender” a desvalorização dos porEste, beneﬁciando de um tráfego crescente, tória como infra-estrutura portuária para tos açorianos no Estudo, posto a discussão
sobretudo ao nível de carga contentorizada utilização de grandes navios e de transbor- pública pela Autoridade da Concorrência.
e, na medida em que se encontra no referi- do de contentores, constituindo-se como Concluem estes especialistas que essa
do cruzamento das rotas Norte-Sul e Oes- um entreposto na ligação entre os continen- “(des)qualiﬁcação” dos portos açorianos a
te-Este, também ao nível do transbordo de tes americano e europeu. Ora, no estudo da nível nacional “se deve, especialmente, à
contentores.
Autoridade da Concorrência, como se pode situação única no país no que diz respeito
Constata o estudo que o movimento de ver no quadro que faz parte desta reporta- à organização do sistema portuário na Recontentores tem vindo a aumentar de forma gem, o porto da Praia da Vitória é como se gião Autónoma dos Açores”.
acentuada nos portos do Continente, tendo- não existisse e quem está a ganhar grande
De facto, realçam, os portos açorianos
se veriﬁcado, no período entre 2010 e 2013, importância é o porto de Sines.
“têm a singularidade de estarem organizaum crescimento médio anual da carga condos, no que diz respeito ao trabalho portutentorizada na ordem dos 15% (em TEUs)
Porque são desvalorizados
ário, em Empresas de Estiva (OPERPDL,
no conjunto dos portos do Continente. Este
os portos açorianos?
OPERTERCEIRA e OPERTRI) ao contráaumento é explicado pelo crescimento obrio da organização presente no Continente
servado no porto de Leixões (na ordem
Este estudo, que deﬁne uma série de re- e na Região Autónoma da Madeira, com
dos 9% ao ano) e, sobretudo, pelo enorme comendações às administrações portuárias, Operadores Portuários”.
crescimento veriﬁcado no porto de Sines foi colocado à discussão pública pela AutoReforma, a propósito, que “na Europa,
(na ordem dos 35,3% ao ano). Saliente-se ridade da Concorrência e só agora chegou e no mundo, a adopção de Operadores Por-

tuários é a prática seguida”.
Quando questionados sobre
quais as diferenças, a resposta é que
“são muitas e substanciais”.
Explicam que os Operadores
Portuários são formados por concessões territoriais e materiais pela
Autoridade Portuária, neste caso a
empresa pública ‘Portos dos Açores’.
Essas concessões são materializadas por concursos públicos com
prazos não inferiores a 15 anos e até
há concessões a 30, 40 e 45 anos.
No entender dos especialistas
contactados pelo ‘Correio dos Açores’, “devem ser empresas independentes, não participadas por Empresas Públicas, cuja organização
implica a existência de Directores
Técnicos, com meios próprios de
movimentação de cargas e pessoal
devidamente habilitado” que devem
gerir o dia-a-dia dos portos da Região.
Estas empresas “devem seguir a Lei do
Trabalho Portuário em vigor no país para
além do respeito estrito pela segurança e
boas práticas no serviço prestado aos seus
clientes, quer na qualidade quer no preço”.
Neste enquadramento, à Autoridade
Portuária (a empresa ‘Portos dos Açores’)
“cabe, tão somente, a atracação e desatracação dos navios, a pedido da concessionária,
para além de supervisionar a segurança”.
‘Portos dos Açores’ compra
gruas desadequadas”
Realçam os especialistas que “desde
há vários anos que esta questão está em
discussão nos corredores do poder, nos
Açores, sem que, por parte das autoridades regionais haja qualquer reacção e/ou
interacção”.
Aﬁrmam os especialistas contactados
pelo ‘Correio dos Açores’ que a empresa
‘Portos dos Açores’ “continua a participar
nas Empresas de Estiva ( 20% em cada
uma), a adquirir gruas e empilhadores, muitas vezes desadequados ao serviço a que
se destinam, com uma manutenção pouco
eﬁciente, para além de manterem os seus
próprios funcionários na operação dessas
máquinas”.
Questionam as nossas fontes de informação até quando se vai manter esta situ-
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É notório neste mapa da
Autoridade da Concorrência
que as rotas da América do
Norte e da América Central
no Atlântico Norte juntamse antes de chegar aos Açores, mas o transbordo dos
contentores para rotas mais
pequenas é feito no porto
de Sines em vez do Porto da
Praia da Vitória tal como se
pretende na Região
ação e com que interesses? “Todos estamos conscientes”,
respondem, que “a actividade empresarial privada tem
mais empreendedorismo, para além da introdução de novas formas de gestão e inovação nas actividades que levam
a cabo”.
Acabam por deixar, a propósito, uma questão: “Será
que o Governo dos Açores, sobretudo através da Secretaria
Regional dos Transportes, são insensíveis e/ou mal aconselhados quanto a esta realidade?”
Entendem que esta problemática, em sequência ao estudo agora posto à discussão pela Autoridade da Concorrência, “deveria ser lançada em termos de discussão pública nos Açores. Porque não?”, perguntam.
Acreditam estes especialistas que, se o Governo dos
Açores abrir a exploração alguns dos portos açorianos à iniciativa privada, “haveria certamente quem tivesse interesse em explorar no enquadramento das regras estabelecidas
a nível nacional num espírito de concorrência aberta, sem
privilegiar nenhum dos operadores mas sim quem oferecesse as melhores condições”.
Recomendações da
Autoridade da Concorrência
A Autoridade da Concorrência identiﬁcou vários constrangimentos à concorrência que afectam o sector portuário nacional, destacando-se a elevada concentração da
estrutura de oferta que caracteriza o sector, os riscos
de congestionamento que afectam vários terminais portuários, as restrições de acesso
à prestação da maioria dos serviços
portuários, bem como os riscos
de discriminação no acesso às infra-estruturas
portuárias por determinados
opera-

dores económicos.
Destaca-se, igualmente, como um dos problemas que
afecta o sector portuário nacional, “a ausência de uma clara separação entre a actividade regulatória, a actividade
de administração portuária e, nalguns casos, as próprias
actividades comerciais de operação de terminais e de prestação de serviços portuários.
A Autoridade da Concorrência propõe um conjunto
de recomendações que “visam ultrapassar os constrangimentos identiﬁcados e, dessa forma, contribuir para o
reforço da eﬁciência e da qualidade de funcionamento
dos portos nacionais, potenciando o seu contributo para a
competitividade nacional”.
No contexto da liberalização do acesso aos mercados de serviços portuários, as recomendações da
Autoridade de Concorrência vão no sentido da
“implementação de uma clara separação
entre a actividade regulatória, a actividade de administração portuária e
as actividades comerciais de
operação de terminais
e de prestação de
serviços portuário”.

Defende a “implementação efectiva do regulador
sectorial, a Autoridade de Mobilidade e dos Transportes
(AMT)”.
Faz outras recomendações que não se podem ainda aplicar nos portos açorianos
dada a singularidade da sua exploração.
João Paz
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Os nossos talentos: Luís Alberto Bettencourt

“A inspiração não tem hora marcada”
Luís Alberto Bettencourt nasceu em Ponta Delgada e é um reconhecido músico e compositor proﬁssional, que mantém uma actividade perene na divulgação e elaboração dos novos estilos, quase
sempre dentro de atmosferas próximas do acústico. É um dos mais
consagrados e respeitados músicos portugueses e conta com uma
carreira com mais de 40 anos de experiências, relacionadas com
a música. No próximo Sábado, dia 3 de Outubro, ele apresentase na acolhedora sala principal do Teatro Ribeiragrandense, onde
se aguarda mais um grande espectáculo marcante da sua carreira. Será um concerto com formação acústica e no palco estarão a
acompanhá-lo cinco músicos – Pedro Silva (piano), António Feijó
(contrabaixo), Paulo Bettencourt (guitarra de aço), Eduardo Botelho (guitarra de nylon) e Ricardo Reis (bateria) e duas convidadas
especiais: São Pontes e Paula Santos. Serão apresentadas músicas
do seu último CD e de outros CDs anteriores, assim como algumas
estreias.
Como te sentes quando uma música tua é interpretada por outros grupos?
Luís Alberto Bettencourt: É bom sinal, não me sinto deslumbrado,
mas é gratiﬁcante saber que existem grupos que estão atentos ao meu
trabalho e alegra-me saber que esses músicos vêm de várias gerações.
Também sinto que pode ﬁcar alguma coisa, quando um dia o sol não
nascer.
Com uma carreira de 40 anos, como descreves o teu percurso artístico?
Normal e despretensioso. A minha carreira foi mais na televisão
pública do que na música, no entanto, a minha vida não faria sentido
sem escrever e compor e neste aspecto, acho que fui ﬁel aos afectos da
minha alma, não fosse ela uma orquestra oculta.
És um dos músicos açorianos mais prestigiados…
Sou apenas mais um de uma geração activa e criativa, que transporta para a música as emoções e as vivências de uma vida insular,
falando de coisas comuns, não esquecendo a língua mãe e o berço da
nossa existência. A velha questão da preferência pelos projectos que
vêm de fora acaba por ser da parte de quem os contrata, numa lógica,
por vezes, errada de ansiedade comercial e de lucro, ou seja, para quem
vive no meio do atlântico, uma atracção forasteira chama gente, vende
mais, e numa sociedade consumista isso agrada sempre. Sempre fui
a favor que venha muita gente de fora, mas sem menosprezar
aqueles que por cá trabalham honestamente. Infelizmente, o tratamento que por aqui dão aos grupos locais
é deprimente e humilhante. Conheço casos
lamentáveis de bandas e músicos que
vivendo do seu ofício levam meses
e até anos para serem pagos
por quem os contrata…
quando são pa-

gos! É urgente denunciar essa injustiça.
É fácil ser músico proﬁssional nos Açores?
O cenário não é brilhante, no entanto tenho amigos que optaram
pelo proﬁssionalismo e fazem a sua vida. É uma luta intensa na procura
de uma situação estável, que por vezes acaba no cansaço e naufraga na
desilusão. Por outro lado, neste momento, há uma maior abertura para
o mercado o que pode animar a classe. Tenho muito respeito e admiração por quem faz dessa proﬁssão o seu modo de vida.
Fala-nos um pouco da tua experiência de fusão entre jazz e a
música popular açoriana.
Isso foi nos anos 80. Comecei a trabalhar num projecto a que
chamei ‘Construção’ e que até foi convidado por uma editora local
a gravar em Lisboa. Pensei que seria interessante juntar músicos com
tendências diferenciadas, juntei amigos como o Aníbal Raposo, o Gil
Alves e os manos Frazão, o Carlos e o Emanuel, esses mais próximos
de uma onda perto do improviso ou do jazz, e aquilo que resultou foi
uma interessante fusão que deu o prémio “Revelação do ano” pelo jornal o Tempo. Acho que não foi tempo perdido.
Quais os músicos que mais te inspiraram?
Eu sempre ouvi músicos de um universo muito amplo, desde Portugal ao Brasil, passando por África e Américas. Tenho um pouco disso tudo.
A tua composição “Chamateia”, com letra de António Melo e
Sousa, é considerada um ícone da música açoriana…
Obrigado por essa simpática classiﬁcação… encaro isso
com muita satisfação e um pouco de orgulho. É muito
bom ligar o rádio e poder ouvir a Katia Guerreiro
ou o António Zanbujo cantá-la… isso para
além das Vozes do Mar do Norte, Tunas
Académicas, Filarmónicas, e tantos outros.. muitas vezes
digo para mim: acho
que ﬁz uma

coisa bonita …
Que fazes para te
inspirares e deleitares
o público?
Nada de especial,
apenas procuro ser coerente com as minhas
ideias e depois descobrir na guitarra ou no teclado uma sucessão de tons e harmonias que me digam alguma coisa.
A inspiração não tem hora marcada, já Fernando Pessoa dizia que “a
arte nasce quando viver não é suﬁciente para exprimir a vida”
A Guiné-Bissau marcou a tua carreira?
Por estranho que possa parecer, a minha vida militar em
Bissau e nos Bijagós, em tempo de luta, abriu-me horizontes que eu não esperava. Comecei a perceber
que a única coisa que cai do céu é a chuva!
Foi lá que me ﬁz mais homem, foi também lá que senti
(Conclui Pág. 7)
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A “mágoa” da falta de reconhecimento
Registos...
Muito do trabalho de Luís Alberto Bettencourt encontra-se
registado em bandas sonoras de televisão, como “Os Últimos
Baleeiros”, “O Barco e o Sonho”, “Pedras Brancas”, “Balada do
Atlântico”, “A História de um Vulcão”, “Ilhas de Bruma” e “Ilha
dos Amores” da TVI, entre outras e fazem parte de um espólio
riquíssimo da música açoriana. É membro da “Sociedade Portuguesa de Autores”, com mais de meia centena de obras registadas
em seu nome, e está presente em diversas colectâneas, como por
exemplo “L’expédition Jules Vernes”, editado e produzido em
França “20 Melodias, 20 Poemas, 20 Pinturas do Século XX”,
uma edição da Direcção Regional da Cultura.
Luís Alberto: “Perder o entusiasmo é criar rugas na alma”
(Conclusão pág 6)

que a distância separa pessoas, mas nunca separa corações e, como isso
não bastasse, conheci e partilhei com músicos locais as inquietações de
um império doente, que levou o luto a cerca de nove mil famílias…
por tudo isso tenho um suave aroma de África na minha música, não
fosse ela o único calmante sem efeitos colaterais….
Podes revelar-nos qual das tuas músicas mais te enche?
Não sei, depende muito do momento, da própria felicidade, da inquietação, e dos momentos de esperança, se não houvesse esperança o
meu coração arrebentaria.
Após 40 anos de interregno, “Os Académicos”, que marcaram
uma época, voltaram. Porquê este regresso aos palcos.
Porque a saudade não tem braços mas aperta! Isso mesmo, a alegria de rever amigos separados pelo tempo e rever memórias de uma
juventude orvalhada pelos Beatles e companhia. Tem sido muito bom
rever aquelas músicas, alimentamos a energia dos nossos vinte anos e
fazemos pessoas felizes…

Como realizador proﬁssional da RTP Açores, porque razão te mantiveste activo na tua relação com a música?
Não podia ser de outra forma, havia tempo para tudo e
o segredo era saber geri-lo. Curiosamente, muitos dos
meus trabalhos na RTP/A estavam relacionados
com ela, fazia festivais, programas recreativos,
musicais e também outros com “menor
aﬁnação” … à noite bebia o sumo
da tranquilidade em longos ensaios, sem nunca perder o
entusiasmo porque o
desânimo podia
ser o cansaço

da alma.
Conta-nos como e quando te apercebeste do teu talento?
Cada um nasce com aptidão para certo destino. Só descansei
quando o meu saudoso pai me deu dinheiro para comprar uma guitarra; o meu avô ensinou-me a abraçar um violão; a minha irmã tocava
acordeão; e eu pasmava, quando via e ouvia passar uma ﬁlarmónica na
minha rua… aí, a música levava-me onde eu nunca podia ir. Quando
descobri que para mim era mais importante ouvir o conjunto de Teóﬁlo Frazão, do que ir à aula, ou ir comprar um “single” dos Beatles, em
vez de ir à catequese, então percebi que queria ser músico!
Há quem considere que o teu prestígio e
contributo para a cultura açoriana ainda não
foram devidamente reconhecidos…
Aqui está um assunto que me aperta o coração. Não sei se me ﬁca
bem dizer isso, mas sinto
uma certa amargura por
essa eventual falta
de reconhecimento.

Às vezes até dói, e muito poderia dizer sobre as injustiças que por
aqui se cometem... mas, resta-me o consolo de sentir e de saber que
há um universo de pessoas atentas ao meu trabalho… eu sinto isso na
rua, nos palcos, nas lojas que vendem os meus discos e até mesmo
nas visitas ao youtube ou à minha página, é uma espécie de cobertor
que agasalha uma certa inquietação… o tempo é sempre muito lento
para quem espera, mas quando se navega com destino, o vento pode
ser favorável…
O futuro? Tenho pouco tempo à minha frente, mas perder o entusiasmo é criar rugas na alma. Apenas pretendo obedecer ao que a possível inspiração me pedir e isso basta-me para adormecer tranquilo.
Talvez um dia, quando a terra me cobrir, um dos meus queridos
ﬁlhos possa vir a receber uma medalha, a título póstumo,
com a justiﬁcação que a minha música saltou da ilha e
é cantada na Diáspora e no espaço nacional. Então
sim, sentir-me-ei recompensado pelo humilde contributo que dei à minha Região,
mas nessa altura não vou poder
agradecer, o silêncio e a escuridão sufoca-me.

APC
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Empresário surpreendido com o galardão

Vicente Borges de Sousa vai receber
Quinta-feira o prémio Envelhecimento
Activo - Família e Comunidade
Vicente Borges de Sousa, empresário bem sucedido, não gosta de escrever nem quer escrever as suas memórias. Até
diz que o que escreveu sobre o passado foi a história da fundação da empresa, para deixar um registo “para os meus
filhos e netos”. Mas se a sua história de vida é recheada de emoções, tanto de felicidade como de sofrimento, ainda
guarda no coração e no pensamento, o dia em que num barco a caminho de Lisboa ficou órfão. Tinha apenas 8 anos.
E lembra também, com a mesma dor, o dia em que o filho partiu. Duas perdas que não esquece e ainda sofre...

Vicente Borges de Sousa assume que é uma pessoa que não lida bem com o sofrimento das pessoas que têm menos e vivem com dificuldades

Vicente Borges de Sousa vai ser agraciado na próxima Quinta-feira, 1 de Outubro,
com o prémio “Envelhecimento Activo Dra.
Maria Raquel Ribeiro 2015”, numa proposta da psicóloga Carolina Viveiros da Santa
Casa da Misericórdia de Ponta Delgada.
A cerimónia decorre em Lisboa, pelas
15h00, no Espaço Santa Casa, no Campo
Santa Clara, evento que se assinala no Dia
Internacional das Pessoas Idosas, proclamado pela Organização das Nações Unidas.
O Prémio instituído pela Associação
Portuguesa de Psicogerontologia-APP, com
o apoio da Santa Casa da Misericórdia de
Lisboa e da Fundação Montepio, tem por
objectivo reconhecer a vida activa e participação social de pessoas com 80 ou mais
anos de idade, que desenvolvam actividade
profissional ou cívica relevante, em diversas categorias interventivas, e continuem a
influenciar de modo construtivo a sociedade
portuguesa.
Serão galardoados também Glória de
Matos - Arte e Espectáculo; Levi Ribeiro Guerra - Ciência e Investigação; Pedro
António Pestana de Vasconcelos - Política
e Cidadania; Maria Luiza de Sousa Gomes
Pedro - Ética e Saúde, e Vicente Borges de
Sousa - Família e Comunidade.
Em declarações ao ‘Correio dos Açores’

a propósito deste prémio, Vicente Borges de
Sousa, de 81 anos de idade, refere ter sido
surpreendido com a comunicação de que
lhe tinha sido atribuído este ano o galardão.
“Achava, e continuo a achar, que há pessoas com muito mais direito a receber este
prémio do que eu, mas já que fui galardoado
entendo que o devo aceitar para não ofender
ninguém”, refere, para sublinhar que mesmo
depois de reformado continua a trabalhar
porque é assim que se sente bem. “Continuo a trabalhar depois de me ter reformado
e quando me perguntam se não estou reformado, digo sempre que recebo a reforma,
mas também digo que um comerciante só
se reforma ou quando vende a empresa ou
quando vai para São Joaquim (cemitério),
porque enquanto for vivo tem de ir olhando
sempre pelos seus interesses”.
O empresário contradiz o ditado popular
de que “a idade não pesa” por entender que
com o passar dos anos as pessoas ficam mais
debilitadas. “Hoje em dia a idade vai pesando e dedico-me mais a ensinar à minha filha
e à minha neta, que já está trabalhando comigo, aquilo que sei. Essencialmente tento
transmitir-lhes os princípios que me foram
ensinados pelo meu pai, pelos meus tios e
minhas tias, que é tratar bem todas as pessoas. Não gosto de fazer a ninguém aquilo que

não quero que me façam a mim. Considero
os meus funcionários mais como colaboradores e colegas de trabalho. Quando vou a
Lisboa estou com eles em todos os lugares.
Sempre tive uma intimidade muito grande
com todos os meus empregados e gosto de
os tratar bem, sabendo que alguns talvez não
o mereçam mas não podemos pensar naqueles que não merecem, mas sim naqueles que
merecem, que é a grande maioria. É com
grande satisfação que vejo que tenho empregados com mais de 30 anos de casa, sendo
que os que têm 25 anos, altura em que lhes
atribuímos um prémio, já são muitos. Eles
gostam de trabalhar connosco, sabem que
são tratados com justiça, que os ordenados
são sempre pagos a tempo e a horas, nunca
lhes faltou ordenados nem os subsídios. Fazendo sempre o possível de ter os ordenados
sempre creditados na conta antes do dia 1
de cada mês, o mesmo acontecendo com os
subsídios. Gosto que o funcionário goste de
trabalhar connosco. Fazemos sempre o possível de os promover, pois sempre que há
uma vaga para um lugar e vemos que temos
um empregado com capacidade, é ele que
tem preferência”.
Para além disso, refere Vicente Borges
de Sousa, dedico-me a causas sociais e sempre que posso vou ajudando e também sou

sócio de algumas instituições para dar o
meu contributo. Por vezes, dou as minhas
opiniões que entendo que valem a pena porque sou de opinião de que todos nós temos
de nos ajudar uns aos outros. Hoje em dia
há várias situações que me apoquentam”.
Por exemplo: “É como muita apoquentação
que vejo o caso dos refugiados. Devo dizer
que não sei como se resolve a avalanche de
pessoas que estão a chegar à Europa e que
não vai parar, porque quantos mais foram
aceites, mais virão. Nós vivemos num país
cristão e dentro em pouco podemos passar
a viver num país muçulmano. Se vamos ao
Oriente temos de cumprir todos os rituais,
por isso o que me preocupa é que fora do
seu país, quem chega não aceite cumprir as
regras da Europa”.
Também a crise é motivo de preocupação
para o empresário. “Também me apoquenta
porque vejo pessoas com dificuldades. No
nosso principal negócio, que é a venda de
combustíveis, as margens são muito pequenas e não são actualizadas, de maneira que
não nos permite subir ordenados como queríamos e claro que isso me preocupa. Não
gosto de ver gente a viver com poucos recursos quando poderiam, talvez, viver um
pouco melhor”.
No actual cenário há muita gente a viver
em situações precárias e Vicente Borges de
Sousa espera que o novo Governo, a sair das
próximas eleições de 4 de Outubro próximo,
consiga dar a volta ao que aflige as pessoas.
Contudo, admite estar indeciso. “Eu não sei
o que será melhor, se um Governo de continuidade se um novo Governo. Eu tenho
muito medo do que aí vem. Geralmente, depois de uns anos de sacrifício vem um Governo que decide abrir os cordões à bolsa, e
voltamos ao mesmo.
Na realidade, tenho consciência de que
todos nós vivíamos acima das nossas possibilidades, mas com tanta crise também não
se vive bem”. E recorda tempos idos. “Eu
lembro-me que quando me casei pela primeira vez a minha lua-de-mel foi passada
em São Miguel. A minha neta casou-se há
15 dias e a viagem de núpcias foi ao Peru.
Os tempos são outros. Eu digo sempre: eu
tive uma infância melhor que a que o meu
pai teve, os meus filhos tiveram uma infância melhor que eu e os meus netos tiveram
uma infância melhor que a da minha filha.
Eu sei que trabalhamos para poder educar e
para dar aos nossos filhos aquilo que gostaríamos de ter tido e não tivemos possibilidade porque desta vida não levamos nada…
Eu não levo nada comigo para a cova. Tudo
o que tenho fica para a minha filha e para os
meus netos.
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“Emociono-me muito com
as dificuldades das pessoas”
acolher lá várias associações, porque se
não for assim não vejo que as instituições
possam ter maior dignidade. Assim, podiam
aproveitar as suas sinergias, como as carrinhas de transporte e um melhor aproveitamento do que têm. Bem sei que as pessoas
gostam de chamar a si as decisões e não
estão dispostas que haja uma comunhão de
serviços, mas creio, no meu entender, que
deve ser assim, apesar de nem sempre dizer
o que penso. Os meus pensamentos ficam,
por norma, para mim. Não sou de escrever
nem de fazer palestras. Estive na política e
nunca me cheguei à frente. Ajudava no que
podia mas nunca quis cargos políticos”.
Projectos para o futuro:
“Só quero ter saúde...”

Vicente Borges de Sousa agora só ensina à filha e à neta o que sabe sobre o mundo dos negócios

Vicente Borges de Sousa acha que hoje
em dia há muitas actividades que são proporcionadas aos séniores. Eu vejo pela
minha mulher, Luísa, que frequenta cursos na Universidade Sénior. Faz também
voluntariado, em grupo, na Igreja e nos
Vicentinos. Eu quando estava estudando
fui Vicentino mas depois deixei. Não sinto vocação para assistir ao sofrimento das
pessoas. Custa-me muito. O meu irmão
faleceu e os últimos tempos esteve na minha casa e custava-me imenso ver o seu
sofrimento, assim como vi o seu sofrimento quando esteve internado no hospital. É
uma dor terrível”.
O que este empresário gosta mesmo
de fazer é de estar sempre ocupado o que
não tem acontecido nos últimos dois meses
porque a osteoporose tem-se manifestado
e as dores são mais que muitas. “Eu gosto
de trabalhar, gosto do que faço, e é assim
que passo o meu tempo. Não era capaz de
estar em casa sem fazer nada. Esses dois
meses que estou em casa são para mim um
pesadelo de chumbo. É muito difícil. Gosto
de ir ao trabalho ver as coisas como estão
e até há coisas que podiam ficar melhor e
mudamos. A minha filha até diz que são
mais despesas, pois é… mas se é para ficar
melhor deve-se fazer, digo eu. Gosto de ver
as coisas perfeitas”.
Questionado se é também motivo de
preocupação as vivências dos mais velhos,
com reformas baixas, e se quem governa

devia ter uma maior atenção para as dificuldades do seu povo, Vicente Borges de
Sousa é peremptório: “Há certas coisas que
não compete aos governos, mas sim às pessoas encontrar o seu caminho.
Nós não podemos querer que o Governo
resolva tudo. Há muito a mania de que o
Governo tem de resolver tudo. Há uma crise no leite, o Governo entra com dinheiro,
e é sempre assim… Eu acho que as pessoas
têm de aprender a viver com o que têm e
ajudar.
Governo tem feito muito
a nível social
Na parte social, o Governo tem feito
muita coisa. Não quer dizer que não podia
fazer mais, mas fez muito. Eu sou sócio da
Associação Alzheimer. Felizmente não tenho ninguém na família com esta doença,
mas não sei se o meu pai não terá falecido
com Alzheimer porque na altura chamavam
demência. Os testemunhos que eu ouvi na
associação mexeram muito comigo. É uma
doença terrível e as instalações que têm
deixam muito a desejar e não têm dinheiro
suficiente para arranjar um espaço condigno para os familiares poderem descansar
porque realmente vivem numa prisão. Neste aspecto acho que se pode apoiar mais as
instituições e a santa Casa da Misericórdia
de Ponta Delgada também podia fazer um
aproveitamento das suas instalações para

Com tanta vivacidade, é de supor que
Vicente Borges de Sousa tem vários projectos em carteira, mas admite que não. “Não
quero fazer nada. Quero é ter saúde para
que, enquanto estiver vivo, não dar o trabalho que dou à minha mulher, que é muito,
nesta altura em que estou doente, mas que
penso ser temporário. Eu compreendo as
pessoas que às vezes se suicidam, porque
ficar dependente dos outros é uma coisa
terrível. A dependência é terrível principalmente para quem está no seu juízo. Eu
conheço o caso de uma pessoa que se suicidou por causa disso”, e as lágrimas chegam
aos olhos de Vicente Borges de Sousa, que
admite que quando se fala de sofrimento
fica muito abalado. “Eu emociono-me muito!, assume.
Mas se a sua história de vida é recheada de emoções tanto de felicidade como
de sofrimento, nada o impede de ajudar
os outros e de acompanhar a família. As
suas histórias, as mais felizes como as
mais dolorosas estão presentes na sua
memória. E, como diz, apesar de ter feito o seu caminho, há momentos menos
bons porque passou que ainda fazem
parte das suas dores emocionais. Ainda
guarda no coração e no pensamento o dia
em que num barco a caminho de Lisboa
ficou órfão. Tinha apenas 8 anos. Íamos
os quatro, eu, o meu pai, o meu irmão e
a minha mãe que estava doente, e não resistiu. Foi atirada ao mar porque naquela
altura não havia urnas. Foi difícil chegar
a Lisboa sem a minha mãe. Lembro-me
sempre dela”.
Contudo, fez o seu percurso académico
em São Miguel, passou por Lisboa mas
acabou por estudar na Suíça e em Inglaterra, até regressar de novo a São Miguel.
E lembra também com a mesma dor o dia
em que o filho partiu.
“A minha mulher diz que o meu filho
viveu feliz”, e é a isso que se agarra para
minimizar o sofrimento de perder um filho que gostaria de ter a seu lado, como
também a filha e os netos e a mulher, por
quem nutre um imenso carinho e admiração, como nos confidenciou através das
palavras que encontrou para falar da maneira como é tratado neste período menos bom de saúde. E é com um Vicente
Borges de Sousa bastante emocionado
que deixamos a conversa, não a meio,
mas de certo com muito mais para nos
contar e partilhar!

Nélia Câmara
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A História da
empresa liderada
hoje por Vicente
Borges de Sousa
Em 1923, Vicente Cymbron Borges de
Sousa, juntamente com o seu irmão, José
Cymbron Borges de Sousa deram início à
importação para a Região Autónoma dos
Açores de cimento, da então recém criada
e modelar, Fábrica de Cimento Lis.
Mais tarde, em 1932 expandiram a sua
actividade para o ramo da Construção Civil, sob a firma Vicente Cymbron. Contudo, a conjuntura política da época criou
alguns entraves, como proibições quanto
à possibilidade de os militares deterem negócios em seu próprio nome. Nesse âmbito, a firma, numa primeira fase, passa para
o nome de José Cymbron e, numa segunda
fase, procede-se à formação da sociedade
Augusto C. Cymbron.
É a 12 de Janeiro de 1949 que é criada
a sociedade A.C. Cymbron, Lda. que, para
além do cimento, nesta altura importado
da Secil, tinha representações no sector
dos metais fundidos, areias, soldas e outras.
De facto, foi sob a firma A.C. Cymbron, Lda. que a sociedade se expandiu.
A A.C. Cymbron, Lda. passou a ser agente
da Sacor e da Cidla e, com a criação da
Petrogal, continuou agente para seis ilhas,
e alarga a sua actividade ao agenciamento
de navios.
Na década de sessenta, o crescimento
da empresa levou a que, para fazer face
às suas actividades, houvesse a necessidade de expandir as instalações para
um novo espaço na Rua de Lisboa, 16.
Em 1961 constitui-se sociedade Borges
de Sousa, Lda. com vista a explorar um
posto de abastecimento de combustíveis,
sendo de referir que actualmente encontrase a explorar dois postos próprios e um 3º
concessionado. Dez anos depois, os sócios
da A.C.Cymbron adquiriram a Agência de
Viagens Melo. É em 1994 que se procede a
uma divisão estratégica dos negócios, tendo sido constituída uma nova empresa, a
Cymbron, Lda.
Com o desenvolvimento de Ponta Delgada, os armazéns, que estavam fora do
centro da cidade, acabaram agora por ficar
integrados numa zona urbana densamente
povoada, pelo que se procedeu à transferência da A.C. Cymbron, Lda., das instalações da Rua de Lisboa para o Parque Dinis
da Mota, em Santa Clara, no ano de 1995.
A.C. Cymbron, Lda. renegocia os contratos que detinha com a Galp Açores, reduzindo a sua actividade à exploração de
postos directos, e à prestação de serviços
de transportes de combustíveis. Mantêm
igualmente a sua rede de revenda de gás
na ilha de S. Miguel. Simultaneamente os
seus serviços técnicos prestam serviços na
montagem e manutenção electromecânica
de postos de abastecimento de combustíveis e na instalação de redes gás.
Considerando “A Qualidade” como um
dos vectores da política e desenvolvimento da A.C. Cymbron, iniciou-se o desenvolvimento e implementação do Sistema
de Gestão de Qualidade em Setembro de
2006, tendo sido concluído em Junho de
2008.
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Sapientia et Intellectus XXXI

Deus não mora à superfície
Padre Ricardo Tavares
Um dos maiores obstáculos à compreensão da
existência e do carácter
pessoal de Deus são as certezas absolutas de quem
dele duvida e de quem
nele acredita, ou seja, dos
ateus fanáticos e dos crentes fundamentalistas. Uns
e outros são seguidores de
religiões integristas que
criam ídolos manipuláveis, nomeadamente um «vazio dogmático absoluto» e um «corpo dogmático
absoluto», onde o mistério de Deus não encontra espaço. Normalmente, estas posições, aparentemente opostas mas nascidas ambas da raiz do ego
endeusado, vão associadas ao exibicionismo pessoal. Porém, como
afirma o teólogocheco Tomás Halík, «a verdade é demasiado frágil
para ser cantada na rua».
Deus, com efeito, não mora à superfície, nem está assim tão
«facilmente apreensível». A questão de Deus encontra-se
visceralmente ligada ao problema da Ética e da Verdade objectiva e universal. A relativização de tudo desemboca necessariamente na rejeição de Deus, como fundamento último da existência e do conhecimento. A porta para Deus
é muito estreita e apertada, e são poucos os que por ela
passam (Mt 7:13s; Lc 13:24), os que têm a humildade
de diariamente colocar em questão as suas atitudes e as
suas certezas religiosas e anti-religiosas.
Crentes e não crentes assumem que a vida é um
mistério. E para ambos a «fé» é útil e indispensável para gerir a vida, porque ela nos ensina a
viver com o mistério. Se os não crentes têm muito a aprender com a cultura milenar das religiões,
encontrando aí infinitas experiências de realização humana em diálogo com o Divino, também
os crentes devem sujeitar-se ao «purgatório» da
crítica dos ateus, ao «aguilhão do ateísmo» (2Cor
12:7; cf. Jz 2:3), que testa e refina a fé e a esperança, libertando-as de «ilusões religiosas».
O próprio Jesus, Mestre do Paradoxo, que na fé cristã
é considerado Deus feito homem, vivia num estado de
constante tensão, desde a infância até à morte. As
suas bem-aventuranças (Mt 5:1-12) são um elogio a
quem se coloca na periferia do fundamentalismo
religioso e anti-religioso: «Felizes os pobres
em espírito!» Ser pobre em espírito significa não enfileirar-se com os «saciados,
seguros e auto-convencidos, satisfeitos
e fechados em si mesmos»; indica não
considerar as conquistas pessoais,
intelectuais e materiais, como
uma riqueza a adorar; implica
situar-se no coração do mistério de Deus.
Alcança Deus quem,
como uma criança (Mt
18:3s; Mc 10:15; Lc
18:17), «permanece aberto», seja
crente ou não
crente.

Temos muito a aprender uns com outros, com visões de vida tão diferentes e tão iguais. Deus é de tal forma oculto e transcendente, que,
sem uma teologia de libertação interior, de libertação de si mesmo,
é impossível compreender a Verdade, e o Amor que é sua fonte.
Na nossa cultura ocidental extremamente secularizada é necessária uma «espiritualidade» da Verdade, acima de qualquer particularismo pessoal e regional. Temos, no campo
religioso, os «místicos», que procuram apaixonadamente
Deus, sem nunca o entenderem. No campo filosófico,
encontramos os que, de coração sincero, «lutam contra Deus», para o testarem, ou contra deuses que
não existem, para os abaterem. É fundamental,
num caso e noutro, que essa busca da Verdade seja associada à prática da solidariedade,
para que Deus se desenvolva em nós tanto
na mente como no coração.
PadreRicardoTavares.wordpress.com
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Antes (à esquerda) e depois (à
direita), o Porto de Rabo de
Peixe sofreu grandes obras de
ampliação, melhoramento de
segurança e operacionalidade
que rondaram os 16 milhões
de euros. Uma grande obra
que não agradou a todos no
início, recebeu algumas críticas de surfistas que defendiam
“a onda” de Rabo de Peixe mas
que agora todos estão satisfeitos com a sua conclusão

Vila de Rabo de Peixe

“Ia a pé dar aulas para Santa Bárbara
debaixo de chuva e de sol...”
Professora reformada lembra os tempos em que, para casar, era preciso a caderneta militar actualizada que tinha de ir para o país onde o homem fez a tropa.
Reformada do ensino há 22 anos, Maria
Luísa Tavares continua a manter os seus dias
ocupados com as caminhadas que faz aos
Domingos de manhã, os bordados e os trabalhos em patchwork que vai fazendo para
ofertar amigos e familiares. Aprendeu algumas técnicas nos cursos leccionados na Junta
de Freguesia de Rabo de Peixe e faz questão de não esquecer tudo o que já aprendeu.
Esta professora reformada ensinou durante
34 anos várias gerações, primeiro em Santa
Bárbara da Ribeira Grande, depois nos Remédios da Bretanha e por ﬁm 30 anos a ensinar o primeiro ciclo em Rabo de Peixe.
Nascida e criada em Rabo de Peixe, apesar de serem as duas povoações praticamente
vizinhas, Maria Luísa Tavares conta que levava cerca de uma hora a fazer o percurso
que a levava a mais um dia de trabalho. “A
pé”, conta. “Ia a pé da Igreja até lá” e apesar
de confessar que “nunca olhei para o relógio” admite que o percurso era de praticamente uma hora para lá e mais uma hora de
regresso a casa. “Debaixo de sol e debaixo
de chuva, sempre a pé”, lembra. Isto numa
altura “em que não havia luz nas escolas” e
os professores só saíam depois de fechar as
escolas. “Íamos ali pelo terreno do Doutor
Sampaio” para encurtar caminho, refere.
Quando se lembra dos tempos que percorreu aqueles caminhos a pé, Maria Luísa
Tavares diz que ﬁca “espantada” quando
muita gente hoje em dia se queixa “que não
há dinheiro”. Primeiro porque toda a gente

Culinária tradicional

que nunca tivemos data certa para receber”.
Maria Luísa Tavares questiona: “sabe o que
é receber metade de Julho em Agosto e ﬁcar
sem receber até Dezembro”. Por isso lembra
que fez “muita greve naquele tempo” em que
leccionou no ensino primário.
As diferenças entre os outros tempos e a
actualidade são muitas e até os miúdos eram
diferentes dos de agora e mesmo entre cada
freguesia as crianças eram diferentes, recorda Maria Luísa Tavares. “As crianças hoje
estão muito dispersas e agora os programas

são muito diferentes e os pais não conseguem
acompanhar porque antigamente ensinava-se
a ler, a escrever e a contar e ia-se andando
assim” mas agora “é demais” e recorda uma
neta que tem no 2º ano. “Já estou velha para
isso e já não acompanha”, desabafa.
Maria Luísa Tavares era irmã de Dom
Paulo José Tavares, que foi Bispo de Macau
entre 1961 e 1973, mas confessa que não se
recorda muito dele porque tinham 18 anos de
diferença. Neste entretanto o marido, José
Penacho Luz, recorda que foi o Bispo de
Macau que foi padrinho de casamento dela.
“Lembro-me muito pouco dele, lembro-me
dele ir primeiro para Roma devia ter eu uns
3 ou 4 anos. Ele foi do seminário para Roma
porque era muito bom aluno e foi para fora” e
depois recorda-se do regresso de Dom Paulo
José Tavares antes de rumar a Macau. “Lembro-me dele chegar, fomos para os lados do
Cruzeiro à espera dele à camioneta”, refere.
Naquele tempo os homens que serviram na
tropa fora de Portugal tinham de ter a caderneta militar actualizada e era necessário que
os, agora, editais fossem também colocados
nos países onde os homens serviram. Maria
Luísa Tavares lembra de um contemporâneo
do marido “que ia casar e tiveram de dar
as galinhas à vizinhança toda porque a caderneta militar não chegou a tempo da data
marcada para o casamento e tiveram de casar
no domingo a seguir”, recorda Maria Luísa
Tavares. “Outros tempos quando era tudo
feito em cada”, conclui.
Carla Dias

Sopa de
feijão

Carne assada
no forno

José Penacho Luz e Maria Luísa Tavares lembram os tempos em que a antiga professora, enquanto não ficou
efectiva, não recebia durante as férias escolares

andava a pé para todo o lado e depois porque
o dinheiro não era muito. “Os professores
começavam a trabalhar a 1 de Outubro e só
recebiam nas vésperas do Natal os 3 meses.
E isso levou vários anos”, comenta.
Além disso, nas férias enquanto não esteve efectiva nas escolas, durante sete ou oito
anos, “não se ganhava”. A professora reformada conta que “a partir de 15 de Julho não
ganhava um tostão, ﬁcava dois meses e 16
dias sem ganhar. Recebia depois os 14 dias
nos ﬁns de Agosto ou princípio de Setembro,

Recheio de
carne
(Receita de Maria Luísa Tavares)
Coze-se os miúdos dos frangos e com a
água vai-se escaldando à parte o pão de milho duro e o pão de trigo duro.
Vai a refogar com um pouco de azeite,
açafroa, cebola, alho, pimenta, cebola verde
e salsa.
Vai depois ao forno para secar.

(Receita de Maria Luísa Tavares)
Coze-se primeiro o feijão, vermelho ou
branco, à parte. Põe-se numa panela cebola,
alho, feijão, um pouco de carne e chouriço,
um caldo de carne, couve, repolho, cenoura,
nabo e batata.
Põe-se ao lume e quando estiver tudo cozido junta-se macarrão e um galho de hortelã.

(Receita de Maria Luísa Tavares)
Tempera-se primeiro a galinha com sal e
alho.
A carne tempera-se com calda de pimenta,
açafroa, um pouco de banha e vai ao forno.
A batata também se tempera com açafroa
e azeite e vai ao forno.
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Figuras e
lendas de
Rabo de Peixe
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“Naquele tempo passou-se
muita fome... mas
era uma alegria”
António Lopes e Maria Isabel Mota estão casados há 52 anos e ambos se recordam dos tempos em que as mulheres não trabalhavam e “tinham de esperar
pelos ordenados dos maridos para se «terminarem»”. Antes, no porto, tudo
era feito a trabalho de braços e os cânticos entoados para que tudo puxasse
para o mesmo sítio, ouviam-se no cimo da rocha.

Não existe consenso quanto ao porquê da freguesia, elevada a Vila a 25 de Abril de 2004, ter
este nome. Uma das hipóteses baseia-se na conﬁguração de uma das pontas que penetra no mar
e que aparenta ser um rabo de um peixe. Outra
hipótese defende que depois de um dia de faina
os homens da população se juntaram rente ao mar
para discutir o nome a dar ao povoado. Olharam
para o mar e viram uma luta entre um peixe de
grandes dimensões e outro mais pequeno que depois de muito tempo a tentar fugir no meio das
pedras acabou por ser apanhado e comido pelo
de grandes dimensões. O que sobrou da luta foi
o rabo do peixe pequeno que ﬁcou a ﬂutuar no
mar e acabou por dar depois à costa. Os pescadores acharam que tinham encontrado o nome ideal
para o povoado.
Há ainda outra lenda apresentada para o
invulgar topónimo. Terá sido encontrado no mar
um peixe de grandes dimensões e invulgar que,
os homens que se dedicavam à pesca não conseguiam identiﬁcar e por isso decidiram pendurar o
rabo desse peixe num pau, esperando que alguém
o identiﬁcasse. Quando alguém se deslocava
àquele povoado dizia que ia onde estava o rabo
de peixe e o nome ﬁcou.
Mas, lendas à parte, Rabo de Peixe foi berço
de ilustres individualidades nomeadamente ligadas ao clero. Exemplo disso foi o padre António
José Moniz, nascido em 1868, que adoptou o
nome de Frei António do Presépio, pela Ordem
dos Franciscanos, e foi um dos mais destacados
oradores de Portugal.
Também Dom Paulo Tavares, Bispo de
Macau entre 1961 e 1973, nasceu em Rabo de
Peixe. Teve uma longa carreira diplomática na
Secretaria de Estado do Vaticano entre 1947 e
1961, sendo o primeiro açoriano a exercer um
cargo na Santa Sé e uma das ﬁguras mais próximas daquele que seria o Papa Paulo VI.
Outro ﬁlho de Rabo de Peixe foi o poeta, escritor, ensaísta e professor Ruy Galvão de Carvalho que se notabilizou pelo seu estudo e obra de
Antero de Quental. Sob o pseudónimo de Abd-el
Kader também publicou importante obra poética.
António Tavares Torres também foi uma
personalidade de relevo para a localidade, para o
concelho e para os Açores já que foi da sua autoria o primeiro hino da Autonomia dos Açores.
Com grande sensibilidade e veia poética, António
Tavares Torres compôs muitos versos sobre a sua
terra e as suas gentes.
O poeta popular José Amaral da Luz, conhecido durante muitos anos como o “Rei” das cavalhadas de São Pedro da Ribeira Grande, e o
cenógrafo José Vieira também eram ﬁlhos de
Rabo de Peixe.
C.D.

António Lopes ainda se
lembra quando não havia automóveis, “só havia
carroças, charambões de
um cavalo, de dois ou de
quatro cavalos” que levavam as pessoas para a
Ribeira Grande ou Ponta Delgada. “O primeiro
automóvel que apareceu
aqui era de dar à manivela e a subir um bocadinho
a ladeira (...) e punha-se
uma pedra atrás para
não descair”,
António Lopes e a esposa Maria Isabel Mota recordam outros tempos da Vila de Rabo de Peixe

António Lopes tem 75 anos e sempre
lidou com a população de Rabo de Peixe.
Primeiro enquanto camponês e depois enquanto cobrador das águas tinha de lidar
diariamente com a população “de cima e
de baixo” e garante que sempre se deu bem
com toda a gente. A muitos, diz, era preciso
por vezes dizer uma “mentira de simpatia”
mas havia “muita gente séria”, garante.
Rabo de Peixe sempre foi uma freguesia
“com má fama” mas António Lopes garante que “é muito boa gente” e até acrescenta
que há muita gente que vem de fora da terra
para ali morar, “gostam da freguesia e ﬁcam
cá. Meu rico Rabo de Peixe”, desabafa.
A freguesia, elevada a Vila em 2004,
“evoluiu muito” desde os tempos em que
António Lopes era rapaz e agora. “Agora
está toda a gente a viver bem, há casais que
o homem e a mulher trabalham e naquele
tempo as mulheres não trabalhavam e ﬁcavam à espera do ordenado dos maridos”,
refere.
Diz que “miséria há sempre mas já não
há como naquele tempo” em que se ia comprar à loja “um pouquinho de banha” que
depois era barrada no pão de milho. Havia
também quem comesse pão com pimenta e
até quem comesse por cima de uma fatia de
pão de milho casca de laranja.
Outros tempos que agora não irão certamente voltar, acredita António Lopes que
se lembra também que antigamente havia
mais alegria, apesar da fome que muitos
sentiam. “Havia muito milho, as mulheres
faziam manchos de milho à porta, era uma
alegria” mas agora com as televisões e os

telemóveis “alegria já não há muita”. Os
vizinhos ajudavam-se muito e isso também
contribuía para a animação que se vivia
noutros tempos.
Mas para quem sempre viveu junto ao
mar, o novo porto de pescas “está bom assim, está muito lindo” e veio valorizar ainda mais a freguesia. Antigamente os barcos
eram todos varados à mão e “os homens
faziam muito barulho” quando tinham de
entoar uma espécie de cântico para dar alento para puxarem todos ao mesmo tempo os
grandes e pequenos barcos. “Quando o mar
estava bravo ouvia-se os gritos das mulheres
em terra a gritar e dos pequenos” com medo
que os barcos não conseguissem entrar no
porto. “Os homens de um barco gritavam
para os de outro barco e os outros respondiam, eram um grande barulho”, a juntar a
toda a azáfama que se vivia em terra com as
“carroças dos moleiros” a percorrer as ruas
que não eram alcatroadas mas ainda eram
de terra batida com pedras.
António Lopes ainda se lembra quando
não havia automóveis, “só havia carroças,
charambões de um cavalo, de dois ou de
quatro cavalos” que levavam as pessoas
para a Ribeira Grande ou Ponta Delgada. “O
primeiro automóvel que apareceu aqui era
de dar à manivela e a subir um bocadinho
a ladeira já não conseguia mais e punha-se
uma pedra atrás para não descair”, recorda.
O homem ainda se lembra que em Ponta Delgada “havia dois largos para arrumar
as carroças, charambões, as bestas e até tinha ferradores para ferrar as bestas nesses
largos” mas depois começaram a aparecer

as camionetas e os automóveis e tudo isso
desapareceu.
“Ia-se para as festas do Senhor Santo
Cristo dos Milagres a pé e os homens levavam os sapatos ao ombro amarrados, um
para a frente e outro para trás”, uns levavam violas para animar o percurso e depois
“parava-se a meio do caminho para comer”
e seguiam caminho. Chegando a Ponta Delgada “uns dormiam depois na Igreja do
Santo Cristo, outros debaixo das varandas.
Passou-se muita fome mas era uma alegria”,
comenta.
“As pessoas eram mais alegres, era uma
alegria” quando se chegava a altura das festas do Espírito Santo “em que se dançava e
brincava e amanhava-se noivas e noivos”,
lembra ao acrescentar que as festas do Senhor Santo Cristo e da Senhora do Rosário
“eram sempre uma altura que estávamos
inquietos que chegasse para por um fatinho novo”. Agora, diz que nem à igreja as
pessoas vão. “Naquele tempo a igreja estava sempre cheia e agora nem metade ﬁca”,
recorda para dizer que as pessoas hoje em
dia estão muito dispersas e “naquele tempo
a minha mulher e a minha mãe, estavam à
espera dos ordenados dos maridos para se
determinar, mas agora cada um ganha o seu
dinheiro” e o diálogo é pouco.
António Lopes aponta para a esposa,
Maria Isabel Mota, com quem está casado
há 52 anos e com quem tem quatro ﬁlhos, e
diz que o diálogo é sempre importante, referindo que vai “todos os Domingos à igreja, agradeço mais do que aquilo que peço”,
conclui.
Carla Dias

16

publicidade

Correio dos Açores, 27 de Setembro de 2015

publicidade

Correio dos Açores

UMA MÁQUINA A VENDER CASAS

PICO DA PEDRA

Moradia V5. Traça Antiga.
Bom Estado Conservação.
Oportunidade.

LAGOA (ROSÁRIO)

Terreno c/ 11.260 m2.
Perto da Praia.
Bons Acessos.

ref. 093150365

PREÇO:

100.000,00€

ref. 093150360

PREÇO:

160.000,00€

PICO DA PEDRA

ref. 093150364

MOSTEIROS

ref. 093150363

Moradia V4. 3 Suites.
Boas Áreas Sociais.
Jardim.
Boa Localização.

265.000,00€

ref. 093150359

ÁGUA DE PAU

ref. 093150358

Moradia V5. Sótão. Garagem.
Frente p/ 2 Ruas.
PREÇO:
Bom Estado
158.000,00€
de Conservação.

Moradia V4.
Boas Áreas.
Bons Acessos.

Moradia p/ Restaurar.
Quintal c/ 985 m2.
Centro Freguesia.

SÃO PEDRO

PREÇO:

50.000,00€

PREÇO:

PREÇO:

80.000,00€

FAJÃ DE CIMA

Moradia V2.
Terraço.
Próximo Parque Urbano
da Cidade.

ÁGUA DE PAU

Terreno c/ Ruína.
Área Total de 696 m2.
Vista Mar.

ref. 093150362

PREÇO:

85.000,00€

ref. 093150355

PREÇO:

107.500,00€

FETEIRAS

ÁGUA DE PAU

Apartamento T2.
Bom Estado de
Conservação.
Vista Mar.

ref. 093150321

PREÇO:

90.000,00€

SÃO PEDRO

Moradia V4.
3 Suites. Jardim.
Garagem.
Excelente Localização.

ERA PONTA DELGADA

ref. 093150327

PREÇO:

275.000,00€

PICO DA PEDRA

Lote p/ Construção de
Moradia.
Murado.
Área 642 m2.

ref. 093150325

ref. 093150354

Moradia V4 c/ 2 Frentes.
Quintal.
Vista Mar e Serra.

PRONTOS
PARA
ENTREGA
CAPELAS

ref. 093150361

Quinta c/ Moradia V5.
Inclui T2 + 1 Ótimo p/ Turismo
PREÇO:
Rural.
485.000,00€

PREÇO:

125.000,00€

JUNTO
À PRAIA
PÓPULO

ESTAMOS NO
EMPREENDIMENTO
2ª a Sábado das 10h00 às 18h00

PREÇO:

52.500,00€

era.pt/pontadelgada | pontadelgada@era.pt

t. 296 650 240
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A nossa gente (31)

“Não tivemos aqui a guerra mas em
fome tivemos mais do que a guerra”
José Penacho Luz tem 81 anos e lembra-se que em pequeno muitas vezes ia nos cortejos do Espírito
Santo para ganhar uma fatia de massa sovada mas houve dois anos em que não houve açúcar e “fizeram
uns bolinhos, até engraçados, mas que não levava uma ponta de açúcar”. Cresceu e foi para a tropa na
Índia mas só dois anos depois de regressar é que se pôde casar. Na altura, Dom Paulo José Tavares,
Bispo de Macau entre 1961 e 1973, foi padrinho de casamento da sua esposa, de quem era irmão.
Foi à escola?
Fui, mas na escola deu-se um problema
porque eu estava no quadro, enganei-me, o
professor bateu-me e dei com o nariz no quadro. Quando vi o sangue no quadro, peguei na
mala e vim-me embora. Não voltei mais, fui
trabalhar.
Mas com 15 ou 16 anos é que entendi que
não estava certo não ter a 4ª classe e pedi à minha mãe que falasse com o meu pai para ir para
a escola, mas à noite. Naquele tempo acho que
não havia e o director disse que se eu quisesse
tinha de ser de manhã e foi um problema porque
já não queria ir, era uma vergonha porque eu já
era grande. Mas o meu pai não era de brincar e
não tive outro remédio senão ir. Fiz a 4ª classe,
ﬁz a admissão ao liceu e fui para o Colégio da
Ribeira Grande, o Externato Ribeiragrandense,
que na altura era caro. A Ribeira Grande era
sede de concelho portanto tinha pessoal com
mais possibilidades mas quando era no ﬁm do
período, vinha a pauta com as notas e muitos
dos nomes vinham tapados, que era aqueles
que não tinham pago. Naquele tempo acho que
o meu pai fez uma grande coisa em pagar porque nunca tive o meu nome tapado.
Devia ser um grande esforço...
Naquele tempo os homens ganhavam 25 escudos e nós pagávamos de repente 100 escudos
por mês, era dinheiro que dava para pagar quatro homens. E eu já estava a trabalhar por isso o
meu pai deixou de contar comigo e com o meu
irmão no trabalho do campo. Porque há aí uma
história engraçada.
É que eu tinha um irmão, mais velho do que
eu, que foi para o seminário e o reitor não quis
que ele seguisse porque ele adoeceu do estômago. O meu pai até era considerado remediado
na altura mas a nossa alimentação não se comparava com agora. As galinhas nem punham
ovos, porque o que faz as galinhas porem ovos
é a ração e naquele tempo não havia. Para ter
um frango, que hoje leva dois meses, naquele tempo demorava 6 ou 7 meses. Para comer
frango era só numa festa muito especial e agora
é considerado barato.
O seu irmão não chegou a padre?
O meu irmão adoeceu do estômago porque
nunca tivemos manteiga em casa e no seminário já teve manteiga e o pão de trigo, porque
nós em casa era o pão de milho. Ou comeu de
mais ou o estômago não aguentou. Veio embora e não chegou a ﬁcar os 9 meses. Mas nas
férias ﬁcou bom e o meu pai foi falar com o
reitor para ele poder voltar e o reitor disse que
o melhor era ele escolher outra proﬁssão para o
meu irmão. Fomos então os dois para o trabalho quando eu desisti da escola.
Mas depois voltou à escola?
Naquele tempo o meu pai tinha sete homens nas terras todos os dias e eu fui dar rama

dessa doença mas entretanto quando regressei
fui mobilizado novamente, só que em vez de ir
num paquete fui num cargueiro. Naquele tempo íamos duas mil pessoas sem acomodações
Fugi à primeira mobilização mas não me
escapei da segunda. Para chegar do continente
à Índia levei 36 dias, porque fomos pela costa
de África. Havia o Canal do Suez mas havia
muitas brigas porque aquilo é uma mina. Levávamos 10 horas a atravessar o Canal. Como
havia muitos barcos quando saiam os barcos de
um lado, os do outro lado tinham de esperar.
Eram sempre dois comboios de barcos por dia.
Falava-se em 1957 que eram 500 contos para
um navio atravessar. Naquela altura houve ali
umas guerras por causa do Canal e tivemos de
ir então pela costa de África porque não estava o Canal limpo. Quando foi para regressar
demoramos metade do tempo, 17 dias, porque
viemos pelo Canal.
José Penacho Luz esteve na tropa na Índia, tendo levado 36 dias para lá chegar, e só dois anos
depois de regressar é que pôde casar

de batata-doce para meter entre as favas, mas
primeiro que desse meio-dia foi complicado.
Não era pelo trabalho mas demorava a passar o
tempo. Fui andando assim e quando voltei para
a escola já era um homem de trabalho e o meu
pai fez um grande sacrifício.
Entretanto a tropa aproximou-se, ainda estive lá quatro anos e tive de ir para a tropa e o
meu irmão, como era mais velho, ainda esteve
menos tempo.

“Ali na praça, ao pé da
Igreja, tinha um lugar
que chamavam “o
canto”. Naquele canto
tinha uns para baixo e
outros para cima,
chamavam “o canto de
baixo” e “o canto de
cima”. Saíam aqueles
quantos homens
escolhidos e o resto ia
tudo para casa. Havia
fome naquele tempo que
nem lhe conto”

Onde fez a tropa?
Naquele tempo éramos obrigados a ir à tropa, só que eu não liguei muito à tropa, fui para
o curso de sargentos milicianos mas a minha
nota não foi alta. Portanto, em vez de voltar à
unidade, que era o 18 nos Arrifes, fui colocado
no continente, ﬁquei no Regimento de Infantaria 10 em Aveiro.
Eu fui para o continente em 1955 e em 1956
apanhei as manobras. Naquele tempo era terrível, eu pertencia a uma divisão e era uma complicação. Para ter uma ideia, no último exercício eram 25 mil homens. Entrava aviação,
carros de combate e tudo aquilo.
Eu terminava a tropa em Fevereiro e em
Janeiro fui mobilizado para a Índia. Ainda apanhei mais 2 anos e 4 meses.

cação porque tinham de vir os “proclamas” e
como era longe não foi fácil. O que era Bispo
de Macau foi padrinho da minha mulher e o outro é que tinha de casar, mas ele não queria fazer isso sem virem os “proclamas”, a caderneta
militar e tudo. Mas foi assim que casei quando
já estava cá há dois anos.

Foi para a Índia?
Vim de lá com 25 anos, casei aos 27 mas
não podia casar mais cedo porque até para casar teve de se mandar os “proclamas” para a
Índia, não era só cá.
Tive um outro irmão que foi padre e tenho
dois cunhados que também eram padres, um
deles, Dom Paulo José Tavares até foi Bispo
de Macau, e quando foi para o casamento eles
é que o quiseram fazer. Mas tinha uma compli-

Foram tempos difíceis na Índia?
É sempre o desconhecido. E eu não fui dos
primeiros a ir, até sei de alguns que chegaram
a dar 50 contos para não ir. Eu nem pensei nisso, mas arranjei outro estratagema. Eu tenho
um sinal de nascença, uma saliência, e dei-me
como doente para não ir. Mas foi muito pior,
porque se eu não me tenho dado como doente
tinha ido num paquete.
Eu fui desmobilizado primeiro por causa

Voltou e foi trabalhar para onde?
Para a Câmara Municipal, mas isso também
tem a sua história.
O meu pai estava habituado a quando éramos pequenos, mas eu quando vim já tinha
25 anos. O meu irmão, um outro que tive que
chegou a ser padre, estava de férias e havia a
catequese nas férias e fomos apanhar cebola
para um terreno que o meu pai tinha e quando
chegou à uma hora viemos os dois embora. À
noite o meu pai começa a falar connosco como
se fosse naquele tempo em que éramos crianças. O meu irmão mais velho já trabalhava na
Câmara e disse-me que eu também ia para a
Câmara. Estive 30 anos na Câmara.
A fazer o quê?
Fui primeiro ﬁscal de impostos. Naquele
tempo tinha de ir para o mercado ao Domingo e como tinha a minha família, não gostava.
Depois veio o 25 de Abril e resolvi trocar e fui
para escriturário. Só que com as novas tabelas,
o ﬁscal de impostos subiu em termos de regalias e o escriturário desceu. As regalias, retroactivos e tudo, eu perdi. Mas ao mesmo tempo
não me arrependi.
Continuou a trabalhar na terra?
Na questão do campo, o trabalho era muito
diferente. Mal amanhecia começávamos logo
a trabalhar e quando começava a esconder-se
é que regressávamos. Recordo-me que o meu
pai tinha um prédio, mas era tudo vinhas e os
homens eram todos escolhidos.
Quando se fala em desemprego, antigamente eram mais de cem homens à espera de ir trabalhar para as terras e eram escolhidos só 20
ou 30. Quando algum tinha terras de renda, ia
trabalhar para a sua terra mas a grande maioria
não tinha, porque a terra era escassa.
Onde iam buscar os homens?
Ali na praça, ao pé da Igreja, tinha um lu-
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“Antes era uma tristeza em tudo”
gar que chamavam “o canto”. Naquele canto tinha uns para
baixo e outros para cima, chamavam “o canto de baixo” e “o
canto de cima”. Saíam aqueles quantos homens escolhidos e
o resto ia tudo para casa. Havia fome que nem lhe conto.
Antigamente havia muitas necessidades ou agora é
que há necessidades?
Agora são todos ricos. Porque, mesmo na minha casa,
apesar do meu pai fazer muito trigo, o trigo era para vender.
A minha mãe fazia uma vez o que chamávamos a “amassadura”, ou seja, cozia o pão de trigo e não havia mais pão de
trigo.
Naquele tempo o meu pai guardava a semente de uns
anos para os outros. O pão de milho era cozido duas vezes
por semana e até chegar ao dia da cozedura, o pão tivesse
duro ou bolor, tinha de se comer. Quando já não havia, eu
pensava que ia haver pão de trigo, mas a minha mãe levantava-se mais cedo e fazia bolo da sertã. Hoje é uma iguaria,
mas eu nunca gostei. Mas era o que se comia.
O meu pai tinha milho que vendia e mesmo dos homens
especiais para trabalhar na terra, no Inverno não ganhavam
para o milho e quando começava a Primavera é que iam pagar. Eu sou do tempo da II Grande Guerra, era pequenino,
mas costumo dizer que nós não tivemos aqui a guerra mas
em termos de fome, tivemos mais do que a guerra. Porque
não havia petróleo, não havia sabão nem nada.
Por exemplo, eu sempre gostei muito de massa sovada
e ia também no cortejo do Senhor Espírito Santo por causa
de uma fatia de massa que eles davam. Mas houve dois anos
que não houve açúcar e em vez da massa sovada ﬁzeram uns
bolinhos, até engraçados, mas que não levava uma ponta de
açúcar.
Se isso fosse para voltar ao antigo, até eu próprio não
queria saber. Mas esses que nasceram já nesta abundância,
ainda era pior.
Por exemplo, o meu pai é que era o trabalhador mas a
minha mãe é que tinha de esgalhar o milho, por dentro de
um saco para o moleiro levar para a Ribeira Grande, depois
vinha e tinha de ser peneirado, amassado. Mas fora isso a
minha mãe tinha de remendar as roupas, até os peúgos era
preciso remendar. Tinha de lavar a roupa e por a secar ao ar
livre, tinha de escolher o feijão, a minha mãe nunca parava e
o meu pai é que era o trabalhador. Hoje, as pessoas estão-se
consolando.
Aqui em Rabo de Peixe as pessoas em que trabalhavam?
Rabo de Peixe teve três classes. Os pescadores. E as pessoas criticam que tem sempre gente na praça mas os pescadores saíam à noite para o mar, chegavam de manhã e durante o dia estavam na praça.
Depois havia os vendedores ambulantes, que foi uma
classe que desapareceu, porque era tudo vendido de cestos às
costas. Há alguns que iam daqui para Ponta Delgada e para
outros sítios, a correr para poderem chegar primeiro.
Havia também a classe dos camponeses.
Essas classes, os pescadores por exemplo, muitos
até custavam a aparecer na praça porque os remendos, quando a roupa já é velha, já não tem grande remédio. E os pescadores andavam quase
todos rotos.
Vivia-se mal na altura?
Eu não quero saber daquele tempo. Muitas pessoas dizem “meu
rico tempo”, mas que nunca mais
apareça esse tempo. Era uma
tristeza em tudo, até mesmo
nos divertimentos.
Rádios conheci aqui
2 ou 3 na freguesia.
Era um na Legião
Portuguesa, que
naquele tempo
havia os Legionários
que

era uma tropa à parte e tinham uma espécie de café onde
tinha esse rádio. Havia um senhor que esteve na Bermuda e
que tinha também um rádio. Mas não passava disso.
Do lado da minha mãe a família foi para a América, mas
a minha avó quando saiu daqui fez logo uma promessa ao
Senhor Santo Cristo dos Milagres, de os trazer todos de volta. Foi uma asneira, porque se ﬁcassem lá era muito melhor,
mas vieram. Quando regressaram trouxeram coisas que aqui
não havia como os cobertores, as loiças completas, coisas
que cá não tínhamos.
O meu pai esteve na Bermuda e quando voltou trouxe
uma dúzia de garrafas vazias. Veja a miséria que era que até
as garrafas vazias serviam. Uma ou duas garrafas eram precisas para ir buscar o petróleo e geralmente eram os miúdos
que iam buscar e às vezes calhava partir e ainda se levava
um carreto de porrada, porque não havia outra garrafa para
substituir. Aqui fazia uma falta grande. Veja, trazer da Bermuda 12 garrafas vazias. Quando chegou cá aquelas garrafas
foram empalhadas porque era um vidro ﬁninho. Só isso dá a
ideia dos tempos que passámos.
Eram tempos difíceis?
Em tudo. Mas quem nasceu antes de mim ainda era pior.
Lembro-me do meu pai dizer que tinha um padrinho que era
empreiteiro, contratava uns trabalhos, e tinha uns rapazes
para carregar pedras e tinha outro atrás deles com um vime
a dar-lhes porque quando mais andassem mais ele ganhava. Eu não apanhei isso, mas o meu pai apanhou.
Rabo de Peixe é uma freguesia estigmatizada, concorda?
Rabo de Peixe tem boas pessoas. Há outras freguesias que não têm a fama de Rabo
de Peixe mas são freguesias mais pequenas, e Rabo de Peixe é uma freguesia
grande e onde há grandeza abrange a
bondade e a maldade. Portanto, se
numa freguesia tem dois ou três
aqui tem 20 ou 30, portanto
sobressai mais. Mas tem
gente boa, sempre teve e
sempre foi assim.
Hoje estão a
roubar nas terras e
assim, sem castigo, naquele
tempo não
havia a
polícia

que há hoje, havia um regedor e o cabo de polícia, mas andava tudo dentro da lei. Até parece um
paradoxo. Mas antigamente já sabiam que não
podiam abusar.
Depois do 25 de Abril isso mudou como
do dia para a noite. Mesmo na disciplina,
as pessoas começaram com outro poder. Naquele tempo havia injustiças
mas andava tudo na linha e hoje
em dia não. Antigamente quando
roubava era por fome e hoje já
não é assim.
Carla Dias
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“As nossas produções são boas e recomendam-se...”

Empresários e artesãos regionais querem
ser mais valorizados pelos açorianos
“As nossas produções são boas e recomendam-se”, disse Mário Fortuna na abertura da AÇOREXPO 2015
que durante quatro dias reuniu quarenta e oito entidades (25 empresas e 23 artesãos) na segunda edição do
evento. Para além da expectativa de receber dez mil visitantes, alguns vindos dos quatro paquetes esperados
nas Portas do Mar, a estratégia das empresas passa por incentivar o consumo local. Empresários e artesãos
esperam dar a conhecer o que de melhor se faz nos Açores para conquistar os consumidores açorianos.
Lactores quer incentivar consumo
de produtos regionais nos Açores

José Carlos Oliveira da Lactaçores aposta no consumo local

José Gomes da Casermel quer “dar a conhecer ao público” o mel

Vinte e cinco empresas participam na 2ª edição a AÇOREXPO

A união de cooperativas produtoras de lacticínios dos
Açores, a Lactaçores tem presença habitual neste tipo de
eventos. José Carlos Oliveira, realça a mais-valia deste
tipo de eventos que “são sempre uma forma de divulgar
o produto açoriano, quer para os locais, quer para a população flutuante que nestes dias passa aqui pelos Açores”.
Sobre este último ponto reconhece que “há sempre uma
oportunidade, através destas feiras, de estabelecer alguns
contactos com o exterior que possam servir para a exportação dos nossos produtos”.
No entanto, admite que as exportações “não são muito fáceis de conseguir”, algumas vezes “aparecem pessoas
que visitam estas feiras à procura de novos produtos que
possam comercializar nos seus países”. Também há os visitantes “provam o queijo, que o levam e depois através do
‘passa palavra’ vão conseguindo arranjar outros contactos”
António Garcez da Yoçor defende um consumo de qualidade
e, “depois, há pessoas que nos procuram”. Confirma que já
receberam “telefonemas de fora a dizer que gostavam de
conhecer os nossos produtos e a perguntar como é que o
podem fazer”.
dar a estabelecer novos contactos: “Podem vir empresários
Para o público açoriano o objectivo é sempre “incenti- que encontram o nosso mel”. Para as exportações também
var” ao consumo dos produtos regionais. No caso da AÇO- ajuda quando estão presentes em feiras nacionais e no esREXPO 2015, como a feira é em São Miguel, “o destaque trangeiro. Foi num desses eventos que criaram algumas lida feira é o queijo São Miguel Preto, que vai estar sempre gações com uma empresa alemã, para onde exportam. Mais
em degustação”. No dia da inauguração para além do queijo recentemente estabeleceram contactos nos Estados Unidos
de São Miguel, também o “queijo de São Jorge” foi ofereci- da América.
do aos visitantes. Nos outros dias, no expositor vão rodando
Actualmente, a produção está mais unida, “os apicul“o amanteigado da Nova Açores”, o “amanteigado da ilha tores estavam todos dispersos”, mas agora trabalham mais
azul” e o “alho e salsa”.
em conjunto: “Posso dizer que do ano passado para este, já
“É sempre necessário torná-lo mais conhecido” mas o aumentamos a nossa produção em 70% e ainda falta uma
queijo de São Miguel “já tem uma boa aceitação, não só cresta (colheita de mel)”. O sector cresce em produção e
em São Miguel como também nos Açores e até já em Portu- também em produtores, “temos tido bastante adesão de apigal Continental, é um queijo muito apreciado. “Por ser um cultores novos”, alguns desses novos também em idade a
queijo de nove meses de cura é um queijo muito apetecível, quem a cooperativa tem ajudado, dando formação.
muito intenso”.
“Estamos no bom caminho”, diz José Gomes, confiante
Por “coincidência”, Lactaçores e Casermel ficaram lado que nos próximos tempos seja possível responder “às exia lado na AÇOREXPO 2015 e os responsáveis concluíram gências” da exportação, não a nível da quantidade mas sim
que até poderia ter vantagens porque o queijo preto “é um da qualidade do que se produz nas ilhas. A nível interno
queijo que joga muito bem para quem gosta de misturas constata que a mentalidade dos consumidores “tem mudado um pouco” e sublinha a importância da intervenção da
com mel”.
Casermel que “tem ido às escolas dar formação aos mais
pequenos” e proporcionar-lhes experiências interessantes –
Casermel: “dar a conhecer ao
“extracção de mel na sala de aula” - que tem tido repercuspúblico o nosso produto”
são em casa.
No stand ao lado está a Casermel, a Cooperativa de
Yoçor quer aproximar os açorianos
Sericicultores e Apicultores de São Miguel. José Gomes,
dos produtos de qualidade
presidente da Cooperativa, confirma que uma das “grandes
vantagens” de eventos como a AÇOREXPO 2015 “é dar a
“É sempre bom participar neste tipo de feiras porque
conhecer ao público o nosso produto”. Nesse público inclui
os residentes nas ilhas mas também os que vêm de fora, “as há sempre pessoas que passam aqui, que provam os nossos
pessoas têm muito interesse e hoje em dia o mel tem grande produtos que depois passam a consumir”, afirma António
procura”. No caso dos Açores o produto está em vantagem Garcez, da Yoçor – Garcez & Santos, na inauguração da
porque não “há doenças nas nossas abelhas e não temos de AÇOREXPO 2015. Oferecem os diversos produtos que
têm disponíveis e em destaque estão as novidades lançadas
adicionar químicos e o mel é o mais natural possível”.
O mel de incenso fica em destaque mas “os outros pro- muito recentemente: “o iogurte zero-gordura e zero-açúcar,
dutos derivados do mel” não ficam esquecidos, “os sabone- com o adoçante natural da stevia”. Este tipo de eventos ajutes, cera de abelha, glicerina, velas de mel e sais de banho da a criar contactos, “ainda agora estava a falar com um
de mel” e José Gomes garante que “são produtos de grande senhor do Pico que quer iogurtes para lá”. É importante ter
qualidade”. Durante os quatro dias da exposição também os produtos expostos porque facilita os contactos.
O maior desafio são mesmo os consumidores dos Açores
vão ter expostos o mel “mais para o gourmet”, aquele que é
que, nalguns casos, “são bons consumidores mas dos proseleccionado de certos apicultores.
A presença dos turistas que vêm nos cruzeiros pode aju- dutos espanhóis” em vez dos regionais. Faz questão de ex-
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cluir os clientes da Yoçor, que “sabem que é um produto de
qualidade e que compram esses produtos”. António Garcez
admite que os preços dos produtos estrangeiros possam ser
mais atractivos mas lembra que a qualidade também deve
ser valorizada. Fala por interesse próprio, é óbvio, mas lembra que também está a defender os interesses dos próprios
consumidores: “porque é que optam por iogurtes cheios de
açúcar para dar às crianças?”. Lamenta que os consumidores não valorizem os seus próprios produtos e o que de bom
se faz na sua região.
Chocolatinho: “clientes sabem
quase mais do que o vendedor”

O jovem empresário Tiago Alves promove o ‘Chocolatinho’

Maria Felgueiras da Cofaco quer mais consumo nos Açores

Apesar de ser recente o ‘Chocolatinho’ parece que veio
para vencer. No dia da inauguração da AÇOREXPO 2015, o
jovem Tiago Alves confirmou que era a terceira feira daquele dia. “Tudo o que é feiras, nós estamos sempre a par”. Já
está consciente que no “próximo ano” é para aumentar o número de participações neste tipo de eventos, não só “a nível
de ilhas mas também a nível nacional”. Não quer entrar em
grandes pormenores mas confirma que já foram “convidados para algumas feiras” e uma das novidades - que “para já
fica no segredo dos deuses” – é que foram convidados para
“dar uma palestra” sobre produto dos Açores.
O produto já é conhecido mas há sempre “diferenças”
que podem ser encontradas no mundo do chocolate, principalmente para os turistas que são esperados, “quatro cruzeiros e dez mil pessoas” que são esperadas na exposição.
A nível local, “é sempre uma maneira de aproximar mais
o ‘Chocolatinho’ e habituá-los à nossa presença em Ponta
Delgada”, onde brevemente vão ter um espaço.
Os destaques são os chocolates com recheios originais –
queijo de São Jorge, maracujá, ananás e pimenta da terra - e
os famosos biscoitos (brownie), “que têm sido um sucesso”
que superou as expectativas: “Podem não acreditar mas em
menos de um ano nós vendemos mais de 60 mil peças dessas
na nossa loja, o que é muito bom”.
Ainda há os clientes que “estranham” os sabores inovadores mas depois rendem-se. Também há, confirma Tiago
Alves, “os clientes que sabem quase mais do que o vendedor”. Conta que na sua loja em Rabo de Peixe, os clientes
mais habituais já sabem identificar pelo cheiro e pelo sabor,
e quando tentam mudar alguma coisa já sabem “porque é
que não está igual, ou porque é que tem uma cor diferente”.
Cofaco: “somos uma indústria
com uma forte presença açoriana”

Olga Maria dá a provar os licores regionais aos visitantes

A participação da Cofaco na AÇOREXPO 2015 vem
confirmar a importância de se afirmarem como “uma marca
presente nos Açores, somos uma indústria com uma forte
presença açoriana” afirma Maria Felgueiras, Directora de
Marketing da empresa que tem duas fábricas na região. “Faz
todo o sentido estarmos em todos os eventos que os Açores organizam”, acrescenta. Em termos de vantagens, Maria
Felgueiras reconhece que a Cofaco “tem um nome bastante
consolidado” mas mais em Portugal continental “do que necessariamente no arquipélago”.
Com este tipo de eventos acredita que vão “conseguir
divulgar e promover mais a marca” junto dos consumidores açorianos. Na feira, a marca líder – Bom Petisco – está
em destaque mas os novos lançamentos também vão ser
disponibilizados aos visitantes para degustação. “Queremos
acreditar que estas feiras e estes eventos ajudam-nos a divulgar a inovação dos nossos produtos”.
Não tem dúvida de que “os produtos regionais são muito
valorizados” e que num momento em que os Açores vivem
muito do turismo, a presença esperada de turistas vindos nos
paquetes pode ajudar a divulgar o que se produz na região.
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Eduardo Ferreira & Filhos. “É uma adaptação à nossa realidade e ao turismo que aparece cá”.
No dia da inauguração da AÇOREXPO 2015, Olga Maria explicou que não é difícil cativar os visitantes: “Com
uma ou duas perguntinhas conseguimos perceber que tipo
de licor vão gostar de provar, se um mais doce ou menos
doce”. O licor de leite continua a provocar alguma curiosidade porque os consumidores estão habituados a ver outra
textura no líquido e perguntam “porque é que é tão transparente e não da cor do leite”. Maria Olga desafia-os a provar
“vai ver que é quase o mesmo sabor mas tem a transparência”, apesar da curiosidade e da insistência, “é segredo da
Fábrica”, responde.

Fábrica de Licores Eduardo Ferreira & Filhos vende miniaturas já em
sacos preparados para os turistas low cost

Deolinda Soares: Lapa forrada
em estanho está patenteada
Deolinda Soares é uma das artesãs presente na AÇOREXPO 2015. Desde há 15 anos que faz trabalhos em estanho. O maior trabalho que fez foi para a igreja de São
José, também fez brasões e caixas de lembranças, candeeiros e imagens do Senhor Santo Cristo dos Milagres. Na feira
decidiu dar destaque ao trabalho que faz com as lapas dos
Açores. Essa arte começou à relativamente pouco tempo:
“fiz uma experiência, gostei, fica um esmalte muito bonito e tem tido muito sucesso”. Deolinda Soares já mandou
registar a patente e garante que “daqui a dias está a sair o
documento definitivo”.
O público gosta e fica admirado: “Há pessoas incrédulas
e que precisam de ver e tocar nas peças para perceber todos
os pormenores”. A maioria pensa “que é um banho em estanho” mas Deolinda Soares esclarece que não é, que todas as
jóias, sejam os brincos ou os colares são “forrados”, ou seja,
a criação é minuciosa: “É a nossa lapa, toda preparada. Tem
de ser bem lavada, para tirar o musgo e as areias. Quanto
mais limpa estiver mais bonita ela fica”.
Apesar de não se dedicar em exclusivo a esta arte, Deolinda Soares faz questão de participar neste tipo de eventos: “Não são só as vendas que se podem fazer, são também os contactos que podemos fazer porque há muita gente
que passa por aqui e mais tarde chegam as encomendas”.
Lamenta que “nem sempre” o artesanato seja “valorizado”
pelo público mas garante que há produtos que grande qualidade. No caso concreto de Deolinda reconhece que o ganho
nem sempre corresponde ao trabalho que tem, mas diz que
“faz por gosto” e por dedicação. Adianta que já está a fazer
novas experiências mas para já prefere manter o segredo.
B.A.

Eduardo Ferreira & Filhos
já tem licores em versão low-cost

Deolinda Soares é uma das 23 artesãs que participa na feira

A Fábrica de Licores Eduardo Ferreira & Filhos também
marcou presença na AÇOREXPO 2015, apostando forte na
promoção pela degustação dos vários produtos. Olga Maria
sabe a lista de cor e confirma que o evento serve para promover, mas também defender, os produtos regionais: “Temos também o licor de leite, temos que ajudar os nossos
lavradores”.
Este ano a inovação são as miniaturas de licores, já preparadas para as viagens nas low-cost: “Estas miniaturas podem ser transportadas no avião, na mala de mão, não tem
problema algum”. Os “saquinhos” estão preparados com
dez miniaturas dos diversos produtos da Fábrica de Licores

Artesão patenteou inovação de forrar casca de lapa em
estanho para fazer brincos e fios dos Açores
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DIESEL; 143CV; 04/2009, 2 ANOS DE GARANTIA;
93921KMS; AIRBAG CONDUTOR, LATERAIS E PASSAGEIROS;
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COMPUTADOR DE BORDO E R˘DIO LEITOR DE CD.

10.750€

VOLKSWAGEN PASSAT 1.9TDI

130CV; 02/2002; 2 ANOS DE GARANTIA; 171654KMS; AIRBAG CONDUTOR, LATERAIS E PASSAGEIRO; LUZES DE NEVOEIRO; BARRAS DE PROTECÇ‹O; ABS; DIRECÇ‹O ASSISTIDA;
VIDROS ELÉTRICOS; RETROVISOR ELÉTRICO; JANTES DE LIGA
LEVE; FECHO CENTRAL; AR CONDICIONADO; COMPUTADOR DE
BORDO E R˘DIO LEITOR CD.
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levantamento e entrega de viatura ao domicílio

Fazemos a inspecção da sua viatura

lavagem manual personalizada
Venda de pneus novos e semi-novos

mudanças de óleo desde 15,00€
mecânica, pintura e bate chapa

Fajã de Baixo | Tel. 296 385 024
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Dos Ginetes

Património arruinado Um drama complicado

Por: Valdemar Oliveira

A cada ano que se passa, que cada
vez mais se nos deparam, nas nossas
cidades, mais edifícios em ruínas, num
estado de abandono tal, que muitos deles, se tornam em autênticas armadilhas para a segurança das pessoas que
perto deles circulam.
Mas, para além da segurança das
pessoas, é urgente tomarem-se medidas que visem que esses edifícios em
ruinas, muitos deles públicos, parem
de ser o refúgio de pessoas estranhas,
para atitudes não menos estranhas, parem de receber outras pessoas que os
buscam para neles morarem em condições sub-humanas, parem de ser o
abrigo de dezenas e dezenas de pombos de rua, assim como no refúgio de
perigosas ratazanas, etc. Para além de
tudo isso, o seu estado de decadência,
as suas paredes arruinadas, janelas
sem vidros, telhados desordenados,
com telhas partidas ou desaparecidas,
e tetos caídos, dão à cidade um ar de
desmazelo forte, como estandartes da
miséria que deles se apoderou, longe
das reparações e dos cuidados que os
seus donos ou inquilinos lhes deveriam dar.
Não é fácil gerir-se esta natural tendência que se espalha por todo o país
assim como por toda a Europa, contudo é urgente tomarem-se medidas que
ponham cobro a esta espécie de vírus
que ataca, empobrece, e torna feios,
principalmente os centros históricos
das nossas cidades.
Penso que a chave da solução deste
problema está no Governo, mais concretamente nas instituições do Poder
Local, ou seja nas Câmaras Municipais do nosso país.
Sendo os Munícipes as entidades
que cobram directamente impostos a
todos os proprietários de imóveis, deveriam ser os mesmos, por uma questão de princípio, a resolverem o problema do abandono e depauperação
dos imóveis urbanos, criando Leis que
pusessem termo à pouca vergonha que
grassa, principalmente, em algumas
das nossa vilas e cidades.
Por exemplo, a Lei das Sesmarias
pôs termo à tendência da proliferação
de terrenos que abandonados e não
sendo cultivados se enchiam de mato,
quando muita gente, passando necessidades básicas, os cultivaria de bom
grado. Quanto aos prédios abandonados, poderiam as Câmaras Municipais
criar um determinado gênero de Lei,
baseada na filosofia das Sesmarias,
bem alicerçado no valor da legalidade e moralidade, para que se acabe, de
uma vez por todas, com a depauperação

do tecido urbano nacional e se livre os
centros urbanos dos seus perigos, da
sua feia aparência, recuperando-os,
dinamizando-os e modernizando-os e,
por isso mesmo, trazendo riqueza ao
país.
Poder-se-ia, por isso, criar-se a nível nacional uma espécie de banco entre as Câmaras Municipais e as Misericórdias que, tomando a seu cargo este
processo, financiasse a recuperação
dos edifícios abandonados sob regras
muito próprias, diria até espartanas,
para que as coisas funcionassem com
rigor e proveito de todas as partes sem
lesar quem quer que fosse e não beneficiasse os abutres que sempre aparecem quando no horizonte surge uma
hipotética comezaina.
Quanto a mim não existe qualquer
outra forma de gerir este problema
que, como um vírus, se alastra a cada
dia que passa nas nossas urbes sem que
se tomem medidas profiláticas para
o eliminar ou mesmo amenizar quando, todos os dias, a podridão da ruína,
principalmente dos nossos edifícios
antigos, aumenta em Portugal.
Não faço ideia, como certamente ninguém em consciência a fará, do
enorme número de prédios urbanos
que se encontram em estado de abandono total, ou sem condições mínimas
para serem habitados; muitos desses
prédios são testemunhos importantes
da nossa evolução e história, assim
como são parte da nossa cultura, necessitando por isso de urgente recuperação; esses prédios representam
muitos milhares de metros quadrados,
tomados ao campo produtivo, que ou
se requalificam como locais habitáveis
ou então terão que, obrigatoriamente,
dar lugar novamente ao campo sob a
forma de zonas verdes, jardins ou em
parcelas de terreno produtivo; aquilo
que não poderá continuar é serem o
antro da clandestinidade, o abrigo de
ratazanas, a imagem negativa do desleixo e do abandono da ordem que deveria haver nas nossas cidades.
Contudo faz-me uma impressão
enorme reparar que muitos dos edifícios que hoje fazem parte do mapa da
ruína e do abandono urbano, são edifícios públicos onde o Estado, abandonando os mesmos ou simplesmente
não os conservando, é o maior proprietário causador do abandono de muitos
dos seus edifícios a troco da sua patológica inércia e mau gosto.
Uma coisa é certa, Portugal um dos
países mais velhos do mundo, por isso
com uma rica história, não pode perder
muitos dos seus bens patrimoniais que
são parte da sua riqueza e que a troco
de um pequeno esforço poderiam ser
recuperados evitando assim que o Estado Português gaste a fortuna que gasta todos os anos para arrendar muitos
edifícios que poderiam ser substituídos por outros seus que, depauperados,
vão-se perdendo no tempo ingloriame
nte.

Por: Alberto Ponte

Nestes últimos dias temos assistido a imagens que não nos deixam
indiferentes sobre a entrada “em
massa” de refugiados em busca do
que chamam “sonho Europeu”.
As opiniões dividem-se por toda
a parte, basta um pequeno olhar sobre as redes sociais ou uma consulta pela Comunicação Social de outros países para chegar à conclusão
que a unanimidade a favor de uma
solução satisfatória para todos está
longe de ser alcançada.
É um problema que não consegue sensibilizar no bom sentido
toda a gente como seria desejável
porque a realidade nestes casos nem
sempre é o que parece. Quando estive emigrado, como já aqui referi
num dos meus artigos de opinião
publicado no passado mês de Abril,
conheci e trabalhei com gente que
viveu dramas semelhantes, mas que
na altura nunca ouvi qualquer comentário da Europa.
Acho que a expressão “sonho
Europeu” que alimenta essa gente
é demasiado forte, porque todos
nós que aqui vivemos sabemos que
esta Europa no seu “formato atual”
não passa de um mito que provavelmente um dia poderá até cair.
Uma parte dos países da chamada
“União Europeia” perdeu a própria
soberania, sujeitos que estão à vontade de dois ou três quer estejas ou
não de acordo, e nós em Portugal
pelas últimas experiências sabemos
que é verdade, pois as pressões são
tão fortes que não podes mesmo resistir sem correr o risco de te encontrares isolado. Afinal tudo não
passa de uma “União” fictícia à
qual obedeces à vontade dos países
mais ricos, como por exemplo Alemanha e França, continuando bem
longe de uma qualidade de vida que
certamente no início desta aventura
Europeia todos nós sonhámos.
Como Cristão não consigo ficar alheio às imagens de milhares
de crianças inocentes que sofrem,
umas caminhando de mão dada com
os pais, outras ainda tão pequeninas
ao colo de suas mães, sem perder
de vista a triste imagem que correu o mundo inteiro de outra que
perdeu a vida e arrastada pelo mar.
Dos que se salvam estou certo que
na maioria vão ficar marcados até
ao final de suas vidas.
É um drama humanitário que
necessita uma solução que é da responsabilidade de gente feita de boa
vontade mas não hipócrita. Se por

um lado “tentam” mostrar alguma
caridade, mas por outro continuam
a fornecer armas a gente “assassina” de nada vale este esforço. O
pior ainda são os “infiltrados sempre presentes” nestes casos, beneficiando da boa intenção das gentes
para depois aparecerem como fortes contestatários à forma como são
acolhidos caso não respeitem usos
e costumes que nada têm a ver com
a nossa forma de viver. Receber
sim mas tudo tem de ser muito bem
controlado, melhor ainda no caso
dos Açores onde estamos habituados a uma tranquilidade relativa.
Os governos têm obrigação de informar devidamente as populações
locais do que vão fazer, mas também quem para cá vier deve estar
preparado a fazer parte da nossa
vida cultural e não exigir que lhes
demos mais do que nós próprios
não temos.
Sei que os nossos eleitos não
têm por hábito informar ou até
escutar em casos delicados como
este, pois dizem saber tudo quando na realidade muitas vezes nada
sabem. Já temos por cá gente semabrigo, crianças mal alimentadas,
gente doente que espera meses e
até anos por uma cirurgia, temos
idosos recebendo reformas ridículas porque não há dinheiro e é necessário cortar na despesa. É esta
última a resposta mais corrente dos
que nos governam que deveriam
proteger precisamente esta gente
simples e não banqueiros que escandalosamente “fizeram fortuna”,
semeando a dúvida da sua origem
na mente das nossas gentes.
Regressando à nossa terra, não
quero continuar a ver cenas que
me incomodam e transmitem uma
imagem muito triste da minha Cidade, como aquela que diariamente
encontro no Campo de S. Francisco
onde me perseguem constantemente quando por lá passo assim como
a outros honestos cidadãos. Sei que
“bondosas almas” ficam incomodadas quando alguém ousa denunciar
gente que não quer trabalhar, que
não quer obedecer a normas que
devem guiar qualquer cidadão. Já
estou farto de “ser burlado”. Acabemos com essa caridadezinha que
não faz homens, não ajuda, mas
simplesmente alimenta maus vícios
a gente que em parte nunca quis fazer nada na vida.
Não quero que esses infelizes viciados cresçam a olhos vistos, mas
sim gostaria apoiar gente que realmente necessita de compreensão,
carinho, trabalho e até muito amor.
Estes que sejam bem-vindos a estas
bonitas Ilhas dos Açores. Outros
que não queiram viver como nós,
por favor não nos atormentem.
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Amanhã há um “super eclipse” que só volta
a acontecer na Terra em 2033
“Como o instante de Lua Cheia ocorre próximo do perigeu teremos então uma super lua, que em simultâneo coincide
com a altura do máximo do eclipse, ou seja teremos um eclipse da super lua”. Para observar a super lua em todo o seu
esplendor é, como habitualmente no seu nascimento, que no dia 27 ocorre às 19h10 (menos uma hora nos Açores).
É um dos maiores e mais esperados acontecimentos astronómicos do ano: na noite de
Domingo para Segunda-feira há um eclipse
total em noite de super lua. É um fenómeno
raro, que só aconteceu cinco vezes no século
passado, a última em 1982, e será preciso esperar até 2033 para o ver novamente.
É que às 02h46 de Segunda-feira a lua estará no perigeu da sua órbita (no ponto mais
próximo da Terra de 2015) a uma distância
de “apenas” 356 877 km. E cheia. Assim, vai
parecer 14% maior e 30% mais brilhante do
que o costume. E alguns minutos depois, às
03h11, esta super lua começa a ser coberta

pela sombra da terra.
O Observatório Astronómico de Lisboa
(OAL) explica o que vai acontecer e quando,
ao minuto. Primeiro, a lua entra na penumbra da Terra à 01h10 e começa a escurecer
progressivamente, adquirindo tons mais
acinzentados. A seguir, às 02h07 entra na
sombra da Terra e os tons mudam para os
avermelhados e acastanhados. E finalmente, às 3h11, a lua entra totalmente dentro do
cone de sombra da Terra.
Uma vez que, durante o eclipse, a lua
está na sombra da Terra e a luz que recebe é “filtrada” pela atmosfera terrestre, os

Há um hábito (diário) que nos
impede de ficar ricos
Pelo menos segundo T. Harv Eker, empresário e orador motivacional (e claro, rico,
muito rico).
T. Harv Eker é autor, empresário e tem
palestras um pouco por todo o mundo. O que
escreve, emprega e espalha é como ensinar
a angariar dinheiro, muito, tanto quanto ele
conseguiu amealhar - que é uma fortuna.
Entre muitas coisas para almejar o objectivo tão pretendido, Eker destaca um de
entre todos e identiﬁca um hábito diário aparentemente inofensivo mas que é comum entre as pessoas e que os milionários evitam:
queixar-se.
O segredo foi revelado no seu mais recen-

te livro “’Secrets of the Millionaire Mind’ (à
letra será qualquer coisa como “’Segredos de
uma mente milionária”).
“Queixar-se é o pior que uma pessoa pode
fazer para conservar a saúde ou para aumentar a sua riqueza”, conta o Business Insider,
citando Eker.
Segundo o empresário (e autor), quando
nos queixamos estamos a centrar-nos no mal
da vida, e aquilo em que nos centramos tem
tendência a expandir-se.
“O semelhante atrai o semelhante”, destaca o milionário. “Quando nos queixamos o
que estamos a fazer é atrair o ‘lixo’ da nossa
vida”.
E o que é que isto faz? “Deixa muito pouco espaço para o crescimento, especialmente
para o crescimento ﬁnanceiro.
Eker deixa também outro conselho. Tão
importante quanto pôr as queixas de lado é
afastarmo-nos das pessoas que passam a vida
a queixar-se. “A energia negativa é contagiosa”, conta.
E deixa um recado. “Temos de nos lembrar que quem constrói a nossa vida somos
nós e que estamos constantemente a atrair o
sucesso e o lixo. É importante eleger os nossos pensamentos e as nossas palavras sabiamente”. Falou quem sabe.

raios perdem uma grande quantidade de luz
azul e verde, e a lua fica com um tom mais
avermelhado, o que leva a que muitas vezes
estas sejam chamadas de “luas de sangue” e
no passado tenham sido vistas com medo e
superstição.
O máximo do eclipse ocorre às 03h47
(menos uma hora nos Açores) e, passados
3 minutos, pelas 03h50 ocorre o instante
da fase de Lua Cheia. “Como o instante de
Lua Cheia ocorre próximo do perigeu teremos então uma super lua, que em simultâneo
coincide com a altura do máximo do eclipse,
ou seja teremos um eclipse da super lua”, ex-

plica o OAL.
Segundo o Observatório, a melhor altura
para observar a super lua em todo o seu esplendor é, como habitualmente, no seu nascimento, que no dia 27 ocorre às 19h10. A
super lua aparecerá no horizonte como uma
lua gigante avermelhada.
Mas há mais curiosidade: este é o quarto
e último eclipse de uma tetrada de eclipses
totais e os quatro coincidiram com os dias da
Páscoa judaica e da Festa dos Tabernáculos
(Sucot), o que só aconteceu quatro vezes no
último milénio, nota o OAL.

Uma surpresa

Refugiado sírio deixa polícia
alemã “sem palavras”
O desenho mostra duas realidades bem diferentes. Se de um lado temos uma imagem
marcada pelo cenário de guerra, onde se encontram pessoas amputadas e disparos, representando a realidade pela qual o jovem passava no seu
país natal, por outro temos uma mais pacíﬁca
que representa a Alemanha.
“Sem palavras” foi a “hashtag” utilizada
para descrever a imagem, que tem desenhado

um coração em volta da palavra “polícia”. Em
menos de um dia, o desenho foi partilhado quatro mil vezes.
A BR, órgão de comunicação da região de
Passau, zona por onde passam muitos refugiados, refere que no controlo fronteiriço são entregues materiais de desenho às crianças. Esta
parece não ser uma situação isolada, já que o
porta-voz da polícia alemã conta que muitos outros agentes têm desenhos como
este e que alguns “os levam
para pendurar em casa”.
Tem sido amplamente noticiada a forma como a Alemanha tem recebido os refugiados. Desde futebolistas a
políticos, vários são os que
têm apoiado a causa dos refugiados através da iniciativa
“Wir Helfen”, (“Ajudamos”),
assim como várias comunidades de cidadãos. Recordese, por exemplo, o vídeo que
mostra uma recepção a refugiados com aplausos.

BLOCO OPERATÓRIO | INTERNAMENTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS EXAMES COMPLEMENTARES | TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS

EXAMES COMPLEMENTARES
Radiologia Geral e Dentária
Mamografia
Ecografia
Cardiologia
- Eletrocardiograma
- Provas de esforço
- Eco-Cardiograma e Eco-Doopler
- Holter
- Mapa

Provas de Função Respiratória

- Espirometria
- Plestismografia
- Difusão
- Polisonografia (Estudo da Apneia do Sono)

ACORDOS
COM SUBSISTEMAS
DE SAÚDE E SEGURADORAS

TRATAMENTOS
ESPECIALIZADOS
Unidade de Reabilitação e Fisioterapia
Unidade Laser e Dermo-Estética e Vascular
Gastroenterologia
Serviços de Enfermagem Permanente
Aulas de Preparação para o parto

CUIDADOS
ESPECIAIS EM SAÚDE

www.clinicabomjesus.org
tel. 296 285 352 Tlm: 918 836 859 / 961 308 804

Fundação Pia Diocesana do Bom Jesus - Avenida Príncipe do Mónaco - Ponta Delgada
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RTP-Açores é um parceiro privilegiado

Joel Neto e Miguel Damião
são os protagonistas nas duas séries
a produzir por Filipe Tavares nos Açores
Depois de em 2002 ter promovido um festival na praia dos Moinhos, um lugar especial que “faz parte da minha adolescência”, agora, este micaelense, que já andou com “A viagem Autonómica” nas nove ilhas, decidiu
lançar-se num projecto mais festivaleiro, mas sempre atento ao ambiente, tanto que depois de ter realizado
o festival “Azores Burning Summer 2015” que, levou ao recinto quase duas mil pessoas, no dia a seguir não
havia vestígios de festa. Na calha, estão ainda vários projectos que falam dos Açores e dos açorianos.
Foto: Rui Soares

Filipe Tavares, Produtor

Filipe Tavares, 34 anos, desde cedo que
se envolve em vários projectos televisivos
a par de várias actividades sociais e culturais, não esquecendo as académicas, uma vez
que frequenta o segundo ano de Relações
Públicas e Comunicação na Universidade
dos Açores. Ainda a semana passada esteve
com um projecto entre mãos. Depois de em
2002 ter promovido um festival na praia dos
Moinhos, um lugar especial que “faz parte da

Joel Neto (à esquerda) e Miguel Damião (à direita)

minha adolescência”, agora, este micaelense,
que já andou com “A viagem Autonómica”
nas nove ilhas, decidiu lançar-se num projecto mais festivaleiro, mas sempre atento ao
ambiente, tanto que depois de ter realizado o
festival “Azores Burning Summer 2015” que,
levou ao recinto quase duas mil pessoas, no
dia a seguir não havia vestígios de festa. Na
calha, estão ainda vários projectos que falam
dos Açores e dos açorianos. Conta-nos que o
Foto: André Frias

Jennie Bellestar - Adrian Sherwood

Azores Burning Summer 2015 foi a primeira edição de um festival que nasceu com o
objectivo de celebrar anualmente o ﬁnal do
Verão. O evento irá sempre decorrer no parque e praia dos moinhos na freguesia do Porto Formoso, um dos lugares mais belos dos
Açores. Ao som de reggae, dub, soul e funk,
o público pode desfrutar de uma verdadeira
festa de Verão. O programa musical trouxe
este ano aos Açores o famoso produtor e dub
master Adrian Sherwood, acompanhado pelo
lendário Little Roy, Jennie Bellestar e Denise
Sherwood.
Na praia foi construída uma escultura em madeira da autoria dos artistas João
Pedro Vale e Nuno Alexandre Ferreira.
Durante a noite do evento, a escultura foi
incendiada, criando um espectáculo de fogo,
na envolvência mágica e relaxante da praia
dos moinhos.
“Com a minha equipa e com a equipa do
Governo e da Câmara, a quem muito agradeço, o espaço ﬁcou rapidamente limpo” , mesmo com um ﬁnal apoteótico em que numa
escultura de madeira foi feita uma fogueira,
que “todos admiravam e gostaram muito, nenhum pedaço de lenha ou de carvão ﬁcou”.
O evento é para repetir e, segundo Filipe
Tavares, já está em preparação a segunda
edição.
Filipe Tavares em discurso directo conta-nos o que pretende dentro em breve fazer acontecer nestas ilhas paradisíacas. “Eu
tenho alguns projectos em curso, que estão

bem encaminhados, mas falta-me algum ﬁnanciamento, nomeadamente uma série ADN
Açores, de 16 anos, que será feita com o
contributo do Joel Neto. A série televisiva fala
de várias pessoas e de várias realidades das
nossas ilhas. São pequenos documentários,
quase biográﬁcos, de histórias de vida. Isso
é feito com uma colaboração muito próxima com a RTP-Açores, que já manifestou
o interesse em avançar com este projecto.
Tenho também em curso um outro projecto
intitulado “Açores sem limites”, para o qual
já tenho um quarto do ﬁnanciamento, e aqui
também a RTP-Açores será um parceiro forte, ainda não sabemos em que montantes mas
podem avançar que será um bom contributo.
Terá 10 episódios numa viagem pelas nove
ilhas com o autor Miguel Damião e um outro
elemento como protagonista mas que ainda
não posso revelar porque estamos a tratar dos
direitos de imagem.
Esta série, com a vinda de mais turistas
para os Açores, por via da liberalização do
espaço aéreo açoriano, pretende transmitir a
mensagem de que a adaptação dos que nos
visitam não seja de perder o que temos de
genuíno mas sim de valorizar o que temos,
porque é isso que as pessoas vêm à procura. Há determinados destinos turísticos que
percebemos que foram transformados para
receber e é o que não que se pretende, pretende sim receber em condições e não fazer
uma estandardização para que não percamos
a nossa identidade.
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“Ao som de reggae, dub, soul
e funk, o público pôde desfrutar de uma verdadeira festa de
Verão. O programa musical
trouxe este ano aos Açores o
famoso produtor e dub master
Adrian Sherwood, acompanhado
pelo lendário Little Roy, Jennie
Bellestar e Denise Sherwood. Na
praia foi construída uma escultura em madeira da autoria dos
artistas João Pedro Vale e Nuno
Alexandre Ferreira.
Denise Sherwood

A Torre da Derrota - Escultura

Artistas sentiram
o pulsar da ilha
Foto: André Frias

Adrian Sherwood_Little Roy

to outros trabalhos a nível nacional
com “A Viagem Autonómica”, um
documentário em longa-metragem,
realizado por Filipe Tavares. O ﬁlme
constrói um retrato do que foi, e do
que é viver nos Açores. Um roteiro à
procura da história, da identidade colectiva e da deﬁnição de açorianidade.
O ﬁlme teve estreia mundial a 2 de
Março de 2013, no Teatro Micaelense,
em Ponta Delgada. No dia 16 de
Dezembro de 2013 foi publicado o
“pack” da “A Viagem Autonómica”,
composto pelo ﬁlme em formato
DVD, legendado em 6 línguas; extras
sobre o Palácio de Sant’Ana, o Palácio dos Capitães Generais, e o Parlamento Açoriano; e um livro de 160
páginas em versões Português e Inglês, contendo
os momentos fundamentais da história da autonomia dos Açores, biograﬁas dos autonomistas
e entrevistas a 5 ﬁguras associadas ao projecto
autonómico contemporâneo: João Bosco Mota
Amaral, Carlos César, Vasco Cordeiro, Eduardo
Paz Ferreira e Ana Luísa Luís.
No Verão de 2014, o projecto “Cinema ao
Ar livre - Açores 2014”, organizado pela Ventoencanado produções, promoveu a divulgação de
forma gratuita do ﬁlme “A Viagem Autonómica”,
concretizando desta forma o seu principal desígnio: lembrar e ensinar o que é a Autonomia dos
Açores a todos os açorianos (e não só). Este projecto percorreu 50 locais das 9 ilhas dos Açores,
como nos contou este jovem produtor e realizador
ao ‘Correio dos Açores’.

Foto: André Frias

Little Roy

Portanto, nesta série pretende-se a valorização do que é nosso, do que fazemos, sem haver
grande comercialização. Isto é, se comermos a
ver bailinhos de folclore em todo o lado começará
a ser banal. A viagem aos Açores deve ser de procura, de descoberta e de experiências inovadoras.
E essa série também pretende valorizar o contacto do povo com o turista. O nosso povo é muito
acolhedor, leva o turista para as festas do Espírito
Santo, por exemplo, e isso é de incentivar e valorizar, porque o turista pode participar em muitas
iniciativas culturais que existem nos Açores e o
nosso povo está receptivo a quem vem de fora. O
Miguel Galvão nesta série vai fazer também uma
viagem gastronómica, cultural e social num roteiro que servirá as nove ilhas”.
Recorde-se que Filipe Tavares ﬁcou bastante conhecido nos Açores, mesmo já tendo fei-

Nélia Câmara

“A Viagem Autonómica”
foi apenas um dos sucessos
deste jovem produtor
Filipe Tavares nasceu a 28 de Abril de
1981 na ilha de São Miguel, Violinista e
compositor. Em 2006 concluiu o curso de
som em Lisboa e tem participado em diversas produções nacionais e internacionais
tais como: “Pare, escute, olhe” de Jorge Pelicano, “Enxoval - Joana Vasconselos” de
Pedro Macedo, os documentários de Arte
de Abílio Leitão e Alexandre Melo: “Geração 25 de Abril”, “Eduardo Batarda - como
deve ser”, “Cabrita Reis” e “Noites Brancas
- Julião Sarmento”. Desde 2010 tem feito
a Direcção de Som dos filmes de Basil da
Cunha: “Nuvem”, “Os vivos também choram” e “Até ver a luz”, filmes que estiveram
na “Quinzena dos Realizadores” do Festival
de Cannes em 2011, 2012 e 2013. Recebeu
o prémio de melhor som na “41ª Muestra
cinematográfica del Atlãntico,
Alcances, Cádiz, com o filme “La Mano
Azul” (Floreal Peleato). Em 2010 criou a
produtora Ventoencanado, em 2013 estreiase como produtor e realizador de cinema em
“A Viagem Autonómica”, a sua primeira
longa metragem documental. Frequentou o
Conservatório Regional de Ponta Delgada
- Violino; Participou em diversos estágios
na Orquestra Sinfónica Juvenil Portuguesa; Completou o 12º ano (agrupamento de
Artes) - Escola 3/S Antero de Quental em
Ponta Delgada, São Miguel; Frequentou o
Curso Técnico Profissional de Som - Nível
IV - Restart (2004 / 2006); Frequenta o
Curso de Relações Públicas e Comunicação
na Universidade dos Açores (2014 - 2017)
Na Produção de eventos, a saber: Festival “Moinhos 2002”; Festival “Vinha
D’Areia 2004”; Festival “Sound Set Sun
System 2008”; “Cinema ao Ar Livre - Açores 2014” ; “A Viagem Autonómica” em 50
locais das 9 ilhas dos Açores; “Circuito de
Cinema Escolar - Açores 2014” - “A Viagem Autonómica na 40 Escolas das 9 ilhas
dos Açores; “Azores Burning Summer Festival 2015”. Entre muitos outros projectos
destacamos: “A Viagem Autonómica” –
Longa Metragem - Ventoencanado – 2012
/ 2013
Função: Autor, Produção, Realização,
Co-argumentista, Co-edição, Pós-Produção
áudio, Mistura
“Heróis no Silêncio” – Campanha oferecida aos BVRG - Filipe Tavares - Ventoencanado – 2012 / 2013
Função: Autor, Produção, Realização,
Co-argumentista, Edição, Pós-Produção
Áudio

“Stand Açores BTL 2014” – Institucional
Turismo dos Açores - Filipe Tavares - Ventoencanado – 2014 Função:
Autor, Produção, Realização, operador
de Camera, argumentista, Edição, Pós-Produção Áudio
“Campanha Banco Alimentar 2014” –
Campanha oferecida - Filipe Tavares - Ventoencanado – 2014
Função: Autor, Produção, Realização,
Operador de Camera, Edição, Pós-Produção
Áudio
“Cinema ao Ar Livre - Açores 2014” Circuito itinerante de exibições do filme “A
Viagem Autonómica” em 50 freguesias dos
19 concelhos das 9 ilhas dos Açores
“Circuito de Cinema Escolar - Açores
2014” Circuito de exibições do filme “A
Viagem Autonómica” em 40 escolas das 9
ilhas dos Açores
“EDA - Tarifas Sociais” - Publicidade Electricidade dos Açores - Ventoencanado
- 2014
Função: Produtor, Realizador, Operador
de Camera
“Jogo Instantâneo” - Publicidade - Associação de Municípios dos Açores - Ventoencanado - 2014
Função: Produtor, Realizador
“Ajude o Banco Alimentar” - Publicidade - Banco Alimentar contra a fome de São
Miguel - Ventoencanado - 2014
Função: Produtor, Realizador, Operador
de Camera
“Ajude os Bombeiros” - Publicidade Serviço de Protecção Civil e Bombeiros dos
Açores - Ventoencanado - 2014
Função: Produtor, Realizador, Diretor
de Fotografia
Taste Azores” - Filme promocional - SDEA
Sociedade para o Desenvolvimento Empresarial dos Açores - Ventoencanado - 2014
Função: Produtor, Realizador, Director de
Fotograﬁa
“EDA - Tarifa tri-horária” - Publicidade Electricidade dos Açores - Ventoencanado
- 2014
Função: Produtor, Realizador, Diretor de
Fotograﬁa
“Volta à Terra” de João Pedro Plácido - DOC
2011/2012
Função: Direcção de Som
CANNES 2015 - Selecção oﬁcial ACID (Associação de Cinema Independente para a sua
Difusão).
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MÁRMORES
GRANITOS
QUARTZ

(Con)textos açorianos

ARTE FUNERÁRIA
CAMPAS; LÁPIDES;
IMAGENS;
FOTOPORCELANA

Um livro para si

Efetuamos
Efetuam
f
os montagens de campas
pa

Em frente à entrada do Pinhal da Paz

A última homenagem a um ente querido

Caminho da Adutora, n.º 148 | 9500-511 Fajã de Cima
Telefone: 296 091 324 | Tlm.: 910 611 963
E-mail: detalhes.marmores@gmail.com

Coliseu Micaelense
e Teatro
Ribeiragrandense
Aulas de Danças
de Salão
Clássicas e Latinas
Inscrições: Bilheteira ou
telefone: 296 209 502
Tlm.: 96 385 75 91

Pares e Individuais
Infantis, Juvenis e Adultos
Prof. Luís Arruda

O jornalista Tomás Quental Mota
Vieira e o Correio dos Açores
oferecem-lhe um exemplar do livro
“(Con)textos açorianos”, um conjunto
de saborosas crónicas sobre factos e
personalidades açorianas.
Basta que, como leitor do “Correio
dos Açores” se dirija às instalações
(serviços administrativos) do jornal,
na Rua Dr. João Francisco de Sousa,
nº14 trazendo este cupão, para lhe
ser entregue, gratuitamente, um
exemplar do livro.
Oferta válida até esgotar os exemplares oferecidos
pelo autor

Comarca dos Açores
Ribeira Grande - Inst. Local - Secção Civel - JI

Arrenda-se

Palácio da Justiça - Largo das Freiras - 9600-511 Ribeira Grande
Telef. 296 470 700 Fax: 296 470 729 Mail: ribgrande.judicial@tribunais.org.pt

Apartamento T1 mobilados e equipados.
Rua Dr. Bruno Tavares Carreiro, n.º 14
Rua Padre César Augusto Ferreira Cabrido, n.º 5 R/C.
Contactar tem. 964 420 110
ou 296 288 521.

ANÚNCIO
Processo: 358/15.7T8RGR

Interdição/Inabilitação

N/Referência: 41170315
Data: 22-09-2015

Requerente: Sandra de Jesus Pereira Cordeiro
Requerido: Leontina da Conceição Pereira
Faz-se saber que foi distribuída neste tribunal, a ação de Interdição/Inabilitação em que é requerido Leontina da
Conceição Pereira, BI 00357397, ﬁlha de José de Sousa Pereira e de Maria Adelina Cabral, com residência em domicílio: Rua da Alegria, N.º 36, Rabo de Peixe 9600-000 Ribeira Grande, para efeito de ser decretada a sua interdição
por anomalia psíquica. Passei o presente e outro de igual teor para serem aﬁxados.

Vende-se
Pavilhão com 2.000 m2 coberto. Zona Industrial, Angra do
Heroísmo.

Juiza de Direito,
Dra. Maria Fernanda Vieira Sequeira
O Oﬁcial Justiça
Manuel Silva

E-mails: pub@correiodosacores.net | Jornal@correiodosacores.net | desporto@correiodosacores.net

Comarca dos Açores
Ribeira Grande - Inst. Local - Secção Civel - JI
Palácio da Justiça - Largo das Freiras - 9600-511 Ribeira Grande
Telef. 296 470 700 Fax: 296 470 729 Mail: ribgrande.judicial@tribunais.org.pt

Processo: 349/15.8T8RGR

Interdição/Inabilitação

N/Referência: 41152865
Data: 22-09-2015

Requerente: Manuel Augusto Raposo Ferreira
Requerido: Germana Cabral Branco
Faz-se saber que foi distribuída neste tribunal, a ação de Interdição/Inabilitação em que é requerido Germana
Cabral Branco, com residência em domicílio: Rua Vale Paiva N.º 39, Lomba da Fazenda, 9630-000 NORDESTE para
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Na pista Soluções M

Ana Filipa brilha
nos Mundiais INAS

Cerca de vinte pilotos Lagoa capital
do xadrez açoriano
disputam 5.ª Prova
do Campeonato
dos Açores

A jovem atleta da Associação Cristã da Mocidade/Terceira, Ana Filipe, sagrou-se campeã
mundial no heptatlo e vice-campeã no triplosalto e 100 metros barreiras.
O sucesso - que comprova as reais qualidades da polivalente atleta - aconteceu durante os
mediáticos 4.ºs Global Games INAS, evento que
decorre na cidade de Latacunga, no Equador, até
ao próximo dia 29 de Setembro, Terça-feira.
Para além de Ana Filipe, estão também em
acção mais dois terceirenses: Maria Inês Sousa
(Associação Cristã da Mocidade) e Carlos Lima
(Clube Desportivo Escolar “Os Vitorinos”). A
treinadora da Associação Cristã da Mocidade,
Paula Costa, integra a equipa técnica nacional,
na modalidade de atletismo.

A cidade de Lagoa acolhe hoje, dia 27 de Setembro a última
jornada do Torneio Juventude de São Miguel em xadrez.
A prova tendo início pelas 14h30, no Convento dos Franciscanos
e este será um evento que tornará a mais jovem cidade dos Açores
a capital do xadrez açoriano.
Segundo a organização, são esperados cerca de 80 participantes
nesta que é, a quinta e última jornada, depois das passagens deste
torneio pelo Centro de Explicações FISQUI (a 24 de Janeiro); Pousada da Juventude de Ponta Delgada (a 28 de Fevereiro); Centro
Cultural do Porto Formoso (a 25 de Abril); e Escola Primária da
Ribeirinha (a 30 de Maio).
Esta prova resulta de uma organização conjunta entre a Câmara
Municipal de Lagoa e a Associação de Xadrez da R.A.A., uma parceria que conta já com vários anos e que mostra bem a importância
que esta modalidade assume no concelho de Lagoa.
Neste sentido, o xadrez tem despoletado muito interesse nos jovens, com inegáveis benefícios em domínios como a concentração,
raciocínio, cálculo mental, auto conﬁança, táctica e estratégia. Desta forma tem sido notória a elevada participação destes em iniciativas que envolvem esta modalidade, e que tem sido responsável pela
consagração de muitos campeões regionais ao longo dos anos, sendo os Açores a região do país onde existem mais atletas federados
em xadrez por habitante.

Liga MEO Açores

São Roque estreia-se
dentro de portas
Como já anunciamos na edição anterior, a
segunda ronda da terceira edição da Liga MEO
Açores, termina hoje, com os seguintes jogos e
respectivas equipas de arbitragem:
São Roque - Vitória do Pico (10h30, campo de São Roque). Árbitro: Vasco Almeida.
Assistentes: João Cabral e Nelson Resendes.
Observador: Luís Silveira. Prainha - Rabo de
Peixe (14h00, campo do Vitória do Pico). Árbitro: Nuno Silveira. Assistentes: Nuno Costa
e Marcelo Sousa. Vale Formoso - Vilanovense
(15h00, complexo desportivo das Furnas). Árbitro: Marco Carvalho. Assistentes: Diogo Cordeiro e João Couto.

Primeira Liga

Atenções centradas
no dérbi minhoto

  



A pista Soluções M acolhe este Domingo, mais uma prova do Grande Prémio
Além-Mar. Esta é a 5.ª prova do Campeonato dos Açores de Motocross e apresenta
uma lista de inscritos em termos de Elite com um número muito reduzido, salvaguardando-se os escalões de formação (Infantis e Iniciados) que, aí sim, estimula
a organização Rosinhas V. Clube a levar por diante o seu compromisso para com
estas classes.
Quanto à classe principal pelo que se tem visto no decorrer da presente época e
mesmo nas anteriores mais recentes, é uma situação para ser equacionada com uma
substancial alteração na próxima época sob pena de a classe rainha do motocross
açoriano “bater no fundo”.

Veriﬁcações documentais e técnicas – 9h00/10h30
Treinos Livres:
Iniciados – 11h00
Infantis - 11h30
Elite - 12h00

Observamos os restantes jogos em exibição:
Marítimo - Tondela (15h00), Nacional Vitória de Setúbal (15h00), Arouca - Belenenses (16h00, Sport TV), Estoril-Praia- União
da Madeira (16h00) e Vitória de Guimarães
- Sporting de Braga (18h15, Sport TV).
Segunda-feira: Rio Ave - Académica de
Coimbra (19h00, Sport TV).
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PROGRAMA:

A sexta jornada do Campeonato Nacional
da Primeira Liga de Futebol, que arrancou na
Sexta-feira, prossegue hoje com destaque para
o dérbi minhoto, com o Vitória de Guimarães
a ser visitado Sporting de Braga e termina
amanhã em Vila do Conde.

Torneio Juventude

CORRIDAS:
1.ª Manga Iniciados, (13h30)
1.ª Manga Infantis, (14h00)
1.ª Manga Elite, (14h30)
2.ª Manga Iniciados, (15h30)
2.ª Manga Infantis, (16h00)
2.ª Manga Elite, (16h30)
Entrega de prémios, (17h30)

LISTA DE INSCRITOS
INFANTIS:
3 - Nuno Vieira, (KTM)
7 - Leandro Cipriano, (KTM)
11 - João Branco, (KTM)
18 - Pedro Câmara, (KAWASAKI)
24 - Ulisses Vieira, (KTM)
77 - José Rainha, (KTM)
999 - Fernando Cabido, (KTM)
INICIADOS:
17 - Abel Carreiro, (KTM)
29 - Afonso Câmara, (KTM)
80 - Tomás Cabral, (HONDA)
126 - Rodrigo Benevides, (YAMAHA)
ELITE:
9 - João Ponte, (HONDA MX2)
14 - Paulo Vieira, (HONDA MX1)
17 - Abel Carreiro, (KTM MX2)
119 - Kurt Eibell, (KTM MX2)
125 - Henrique Benevides, (HONDA MX1)
219 - João Costa, (YAMAHA MX2)
375 - Carlos Martins, (YAMAHA MX2)

    ! 
   

 
   
   
    
  

     





   " 

32

desporto

Correio dos Açores, 27 de Setembro de 2015

Taça de Portugal entra na 2.ª eliminatória

Quem vai receber 4 mil euros?
Das 92 equipas envolvidas na 2.ª eliminatória da
Taça de Portugal de futebol, cinco são dos Açores.
Depois de ontem o Angrense ter jogado com o
Moura (o jogo terminou após o fecho desta edição),
hoje entram em campo mais 4 equipas.
O Sporting Ideal é a única equipa a jogar na ilha
de São Miguel. Recebe no estádio da Ribeira Grande
o Futebol Clube Mosteirense, clube do “distrital” da
Associação de Futebol de Portalegre, da freguesia
de Mosteiros, da vila alentejana de Arronches.
O Mosteirense foi um dos 14 repescados da
1.ª eliminatória. Havia perdido, em casa, por 4-1,
pelo 1.º de Dezembro.
O Mosteirense, que já na época passada esteve
na Taça, sendo eliminado na 2.ª ronda pelo Salgueiros, foi o vencedor da Taça da Associação de Futebol de Portalegre.
O Sporting Ideal, que afastou o Vigor e Mocidade, de Coimbra, por 3-0, tem todas as vantagens
para eliminar o adversário, que ainda não começou
a competição oﬁcial e estar na 3.ª eliminatória, angariando mais 4 mil euros, somando aos 5 mil já na
sua conta.
Operário em Amares
O Operário, que na Quarta-feira afastou o Alcains, equipa da divisão distrital da Associação
de Futebol de Castelo Branco, por 1-0, joga de
novo fora (14h00) e de novo com uma equipa do
“distrital”.
O Futebol Clube de Amares, da freguesia de

Amares, próximo de Braga, joga no campeonato Pro
Nacional da Associação de Braga. Está em 15.º lugar após 5 jogos já realizados, apenas com 4 pontos
(1V1E3D7-9 em golos).
O Amares atingiu a 2.ª eliminatória porque afastou, fora, o Águia de Vimioso, no desempate por
pontapés da marca de grande penalidade (4-2), depois de 3-3 no tempo regulamentar.
Como temos feito referência, o Operário está há
13 dias no Continente, onde já efectuou 3 jogos, saldando-se por um empate (2-2 com o Sabugal) e por
uma vitória (7-1 ao Nogueirense) para o Campeonato Nacional de Séniores e uma vitória (1-0) na Taça
de Portugal. Atendendo ao histórico do Amares nesta época, o Operário é outro candidato ao amealhar
4 mil euros.

cia apenas nos jogos de manutenção com o Cerveira.
Foram adquiridos 17 jogadores e o treinador
António Pedro Gonçalves tem como tarefa levar a
equipa a subir à 2.ª Liga. Saíram 11 elementos.
A equipa “azul e branca” compete pela segunda
época no CNS. Subiu em 2013/14 após ter sido segunda no campeonato Pro Nacional da Associação
de Futebol do Porto. Antes, esteve 5 anos na antiga
2.ª divisão.
Na 1ª eliminatória da Taça de Portugal, onde
participa pela 12.ª vez, ganhou, em casa (Municipal
de Pedras Rubras, inaugurado em 1964, com piso
relvado sintético e com dimensões de 105X68) à
Associação Desportiva Oliveirense, por 1-0.
O Santa Clara, que faz a estreia na prova esta
época, cumprirá o jogo 77.

Santa Clara em Pedras Rubras
André Almeida apita
Uma das novidades da edição de 2015/16 da
Taça de Portugal é o das 19 equipas da 2ª Liga presentes (as equipas “B” não participam) jogarem nos
campos das equipas adversárias dos escalões inferiores nesta eliminatória.
O Santa Clara vai jogar no campo do Pedras Rubras, equipa da zona do aeroporto do Porto e que
é presentemente líder na série “C” do Campeonato
Nacional de Séniores (CNS), com 3 vitórias e um
empate em 4 jogos, 8-1 em golos, somando 10 pontos.
O Pedras Rubras é uma equipa totalmente diferente da época anterior, onde alcançou a permanên-

O árbitro da Associação de Futebol de Ponta
Delgada está indigitado para dirigir, hoje, o jogo da
2.ª eliminatória entre o Mortágua (7.º da série “D”
do CNS) e o Rio Tinto (14.º do Pro Nacional da Associação de Futebol do Porto).
Entretanto, o Praiense recebe o Montalegre, formação da Associação de Futebol de Vila Real. O
Centro Desportivo e Cultural de Montalegre, vila de
Trás os Montes, eliminou o Vitorino de Piães, por
1-0, após prolongamento.
A equipa da Praia da Vitória goleou o Mira Mar,
por 7-0, estando, por isso, na 2ª eliminatória.

Sorteio Quinta-feira
No dia 1 de Outubro, Quinta-feira, os clubes
participantes na Taça de Portugal irão conhecer os
seus adversários na terceira ronda da competição. O
sorteio oﬁcial da terceira eliminatória está marcado
para as 11h00, no Auditório Manuel Quaresma, na
sede da FPF, em Lisboa.
Recorde-se que a prova rainha do futebol nacional foi renovada na edição 2015/16, passando a contar com mais equipas e mais jogos que nas anteriores
edições. No total participam na prova 160 equipas
(contra 135 da época passada) e serão disputados
173 jogos [apenas 136 realizados em 2014/15].
A primeira eliminatória foi disputada por 118
clubes amadores, em 59 partidas, tendo cada um recebido dois mil euros pela participação, enquanto a
segunda eliminatória, a disputar este ﬁm-de-semana,
contempla um prémio de três mil euros.
Na terceira eliminatória, as equipas da Liga
NOS jogam obrigatoriamente fora de casa, caso sejam sorteados com equipas de divisões inferiores.

SATA Azores Pro 2015 presented by Sumol

Com eleições marcadas para 26 de Fevereiro

Australiano Jack Freestone vence nos
Açores e qualifica-se para o World Tour

Primeiro-Ministro francês
tem “inteira confiança”
em Platini

Jack Freestone, ex-bi-campeão mundial Pro Junior, venceu
o SATA Azores Pro 2015 presented by Sumol, que terminou, na
praia de Santa Bárbara, Ribeira Grande, com ondas incríveis
durante todo o dia, entre 1,5m e 2m, perfeitas e tubulares, que
proporcionaram um espectáculo ímpar ao muito público que
não perdeu a oportunidade para ver os melhores surﬁstas do
mundo em acção.
Numa ﬁnal 100% australiana e muito disputada, Jack, de 23 anos,
bateu por apenas meio ponto (em 15 de total) o seu compatriota Dion
Atkinson, de 29 anos, conquistando a primeira vitória da sua carreira
numa prova desta categoria.
Com os 10.000 pontos conseguidos, Freestone subiu ao segundo
lugar do ranking mundial de qualiﬁcação, mas já garantiu a sua presença na elite mundial de 2016, algo que procurava há algum tempo,
tendo ﬁcado perto de consegui-lo no ﬁnal do ano passado.
“Estou super feliz com esta vitória, claro!”, aﬁrmou o campeão.
“A ﬁnal foi um bocadinho stressante, sobretudo nos últimos cinco
minutos, com o Dion a apanhar uma série de ondas de seguida e eu
a vê-lo! Aﬁnal só precisava de uma onda de 6,83 pontos, o que não

é muito!... felizmente para mim, ele não conseguiu e eu acabei por
vencer. Ainda nem estou em mim!”, confessou o campeão, que agora
lidera também o Portuguese Waves Series.
Para Dion Atkinson, que fez a melhor onda da ﬁnal (8,67 pontos),
este segundo lugar é também o seu melhor resultado de sempre no
circuito mundial de qualiﬁcação e dá-lhe um grande “empurrão” no
ranking mundial de acesso à elite mundial, da qual fez parte no ano
passado.
Nas meias-ﬁnais, em terceiro lugar execuo, ﬁcaram os membros
da elite mundial Sebastian Zietz, do Hawaii e Miguel Pupo, do Brasil,
outros dois grandes protagonistas do dia. Embora nas meias-ﬁnais
pouco tivessem conseguido fazer contra Atkinson e Freestone, respectivamente, nos quartos de ﬁnal estiveram no centro das atenções
devido às suas performances incríveis.
Também na quinta posição do SATA Azores Pro 2015 presented by Sumol ﬁcou o português Pedro Henrique, que aqui participou
pela primeira vez num QS 10.000 este ano. Embora tenha ﬁcado
pelos quartos de ﬁnal, “Pedrinho”, que recentemente conquistou o
título europeu proﬁssional, obrigou o havaiano Sebastian Zietz a elevar a fasquia para o bater, depois de ele próprio ter feito a melhor
performance dos oitavos de ﬁnal, a primeira fase disputada.
Com os pontos conquistados nesta prova, Henrique mantém-se
como o melhor português no ranking mundial, mas agora na 22.º posição, vinte lugares acima da colocação que tinha quando aqui chegou!
Recorde-e que o SATA Azores Pro 2015 presented by Sumol foi
a primeira etapa a contar para o Portuguese Waves Series, segue-se o
Cascais Billabong Pro, igualmente um QS 10.000, de 28 de Setembro
a 4 de Outubro, e o MOCHE Rip Curl Pro Portugal, penúltima etapa
do CT, de 20 a 31 de Outubro, em Peniche.
O SATA Azores Pro 2015 presented by Sumol foi organizado
pela DAAZ Eventos e pela Associação Atlantic Action Sports, e contpu com o patrocínio da SATA Airlines, do Turismo dos Açores, Câmara Municipal da Ribeira Grande, SUMOL, SEAT, BILLABONG
e MOCHE, contando ainda com a SPORT.TV como canal oﬁcial,
Mega Hits, RTP, Surf Portugal, OnFire, Surf Total, Beachcam e Puro
Feeling como media partners.

A FIFA foi abalada por um escândalo de corrupção em Maio,
a dois dias da reeleição de Blatter.
O Primeiro-Ministro francês, Manuel Valls, manifestou na Sextafeira “inteira conﬁança” no presidente da UEFA, Michel Platini, que,
segundo a justiça suíça, terá recebido “um pagamento ilegal” do ainda
líder da FIFA, Joseph Blatter.
Instado a comentar o envolvimento do compatriota no escândalo
que tem abalado o organismo que tutela o futebol mundial, Valls começou por frisar que “cabe à justiça fazer o seu trabalho”.
“Temos a sorte de ter Michel Platini, que foi um grande atleta e é
um grande líder da UEFA. Mantenho inteira conﬁança nele”, aﬁrmou
Manuel Valls, numa curta declaração à rádio France Info.
O presidente da FIFA foi interrogado pelas autoridades suíças por
alegada má gestão no organismo que ainda preside, num caso que
também envolve Platini, por, alegadamente, ter recebido de Blatter
“um pagamento ilegal” de dois milhões de francos suíços (cerca de
1,8 milhões de euros).
Platini conﬁrmou ter recebido um pagamento da FIFA, mas para
pagar um trabalho contratado.
“Em relação ao pagamento que foi feito em meu favor, quero clariﬁcar que esse montante foi pago por um trabalho que ﬁz de forma
contractual para a FIFA”, disse, em comunicado, Platini, que também
é candidato à presidência da FIFA, mostrando-se feliz por poder clariﬁcar esta questão.
A FIFA foi abalada por um escândalo de corrupção em Maio,
a dois dias da reeleição de Blatter, num processo aberto pela justiça
dos Estados Unidos e que levou a acusações a 14 dirigentes e exdirigentes.
No início de Junho, Blatter apresentou a demissão, abrindo o caminho para novas eleições, marcadas para 26 de Fevereiro.
Além de Platini, são também candidatos à presidência da FIFA o
príncipe jordano Ali bin Al Hussein, antigo vice-presidente da FIFA,
o sul-coreano Chung Mong-Joon, também antigo vice-presidente da
FIFA, e o ex-futebolista brasileiro Zico.
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Luís Soares é dos 14 jogadores com mais idade
no Campeonato Nacional de Séniores

“A grave lesão aos 35 anos foi
das maiores tristezas da carreira”
Luís Soares continua a jogar futebol de competição aos 38 anos de idade. É
um dos casos de maior longevidade no futebol açoriano em equipas envolvidas nas provas nacionais. Está no lote dos 14 atletas que ainda competem no
Campeonato Nacional de Séniores (CNS) entre os 38 e os 41 anos de idade.
Com um percurso recheado de êxitos, Luís Soares é mais um exemplo de um
atleta disciplinado, cumpridor das exigentes regras para se conseguir atingir
patamares elevados e prolongar a carreira.
É o único jogador açoriano que alinhou nos campeonatos dos Açores, da 3.ª
divisão nacional, da 2.ª divisão nacional, do Campeonato Nacional de Séniores,
da 2.ª Liga nacional, da 1.ª liga nacional e na Taça de Portugal. Mais nenhum
passou por todas aquelas provas apenas em representação de 4 clubes e todos
com sede na ilha de São Miguel.
A partir de Fevereiro de 2016, Luís Soares vai jogar com 39 anos de idade.
Um percurso que merecerá a atenção do Governo Regional dos Açores, da
Câmara Municipal de Lagoa e da Associação de Futebol de Ponta Delgada
para uma justíssima homenagem pública.
Correio dos Açores (CA) - O que lhe move continuar a jogar futebol de competição aos 38 anos de
idade?
Luís Soares (LS) - O que me move é a amizade
construída com os colegas de equipa e o prazer enorme
de jogar futebol.
CA - Para uma longevidade num patamar competitivo como o Campeonato Nacional de Séniores,
o Luís Soares teve e tem um treino invisível regrado?
LS - Sim. Tenho um treino invisível que é feito na
base do descanso. Em termos de alimentação é que podia e devia ser um pouco mais equilibrada.
CA - Foi lateral direito durante muitas épocas.
Por que passou agora para o centro da defesa?
LS - Pela experiência adquirida durante a minha
carreira e também porque em termos físicos é menos
exigente.
CA - Onde prefere jogar e onde é mais acessível?
LS - Gosto e sinto-me confortável tanto numa
como noutra, mas a mais acessível ﬁsicamente é claramente no eixo da defesa.
CA - A grave lesão que teve, com fratura no
menisco inferno e rotura nos ligamentos cruzados
anteriores, impediu que jogasse durante cerca de
um ano. Com a idade que tinha, nunca pensou em
colocar um ponto ﬁnal na carreira?
LS - Depois de ter sofrido a lesão só pensava na
recuperação. Não tinha ideia como iria ﬁcar o joelho. Fazia ﬁsioterapia todos dias das 9h00 às 12h30 e
das 15h00 até sensivelmente as 16h00 estava na piscina
dos Bombeiros Voluntários da Ribeira Grande. Quando terminava ia logo de seguida para o ginásio até sensivelmente às 17h30. Pelas 19h00 treinava no campo
juntamente com o “mister” Luís Roquete.
Graças a Deus correu tudo bem. Dia após dia sentia-me melhor. Ainda naquela época ﬁz 5 jogos e na
época seguinte, felizmente, joguei os jogos todos durante os 90 minutos, ajudando o Sporting Ideal a subir
de divisão.
Sinceramente só não queria era abandonar o futebol por consequência de uma lesão.
CA - Foi a maior tristeza na carreira de futebolista ou teve outras tristezas?
LS - Sim foi a maior. Também tive outras como,
por exemplo, as descidas divisão do Santa Clara da I
para a II Liga e do Ideal do Campeonato Nacional de
Seniores para a Liga MEO.
“Saí com mágoa do Operário”
CA - Por exemplo, a saída do Operário, onde

jogou 22 anos (8 na formação e 14 como sénior) foi
com tristeza e com mágoa?
LS - Sim, foi triste e confesso que saí com mágoa.
Não me quero alongar muito sobre este assunto, Talvez
mais tarde.
CA - O Operário é um clube que ainda lhe diz
muito? Se eventualmente marcasse um golo pelo
Sporting Ideal, num jogo do CNS, festejaria?
LS - Sim, o Operário ainda me diz muito. Foi onde
nasci para o futebol, cresci e aprendi a ser melhor jogador e um melhor Homem.
Não festejaria um golo contra o Operário. Quando
os meus colegas do Sporting Ideal marcaram frente ao
Operário, ﬁquei sempre na zona do meio campo e não
festejo com eles por respeito. Assim continuará. Não
nego que é o clube do meu coração.

Luís Soares: “Tive o prazer e a honra de jogar com Pauleta”

CA - Na época passada o Operário esteve próximo de subir à 2.ª Liga. Tem condições para estar
naquela divisão proﬁssional?
LS - Torci muito para que o Operário subisse de
divisão. Penso que tem alguns aspectos que podem
melhorar, mas tem condições para estar na divisão proﬁssional (2.ªLiga).

CA - A seguir foi para o União Micaelense, estando dois anos. O projecto é que o estimulou? Ficou a sensação que o clube não estava preparado e
deixou atletas por pagar. Foi o seu caso?
LS - No ano em que saí do Santa Clara declinei
convites de clubes das 1.ª e 2.ª Ligas, com a certeza
dos responsáveis do Santa Clara que iria permanecer
no clube. Depois não foi o que aconteceu e ﬁquei sem
clube, até que dirigentes do União Micaelense entraram em contacto comigo e decidi aceitar representar o
clube.
Saí do União Micaelense com vencimentos por receber. Mais tarde entrámos em acordo e regularizaram
os vencimentos. Os responsáveis do clube foram sempre correctos para comigo.

CA - Qual a maior alegria da carreira?
LS - Já tive algumas, como as subidas de divisão
com o Operário, com o Santa Clara e com o Sporting
Ideal.
O meu primeiro jogo, depois da lesão, também foi
um momento marcante.
CA - Narrando um jogo que teve um condimento especial...
LS - O jogo que ﬁz em homenagem ao meu avô,
envolvendo um velho derby entre os “verdes” e os
“vermelhos” da Lagoa (duas equipas que existiam
no concelho da Lagoa), jogando os netos, os ﬁlhos,
os sobrinhos, etc., talvez tenha sido o momento mais
marcante que tive até hoje no futebol.
O resultado foi um empate 1-1. Tive a sorte de fazer o golo da minha equipa (os “verdes”), em que vi
e senti que o meu avô ﬁcou orgulhoso. Ele era e é umas
das pessoas mais importantes da minha vida.
“O que falhou no Santa Clara? Talvez má gestão”
CA - A transferência para o Santa Clara foi um
marco importante. Tinha 23 anos de idade. Muitos
sonhos?
LS - Sim, foi um marco bastante importante. Obviamente que tinha muitos sonhos. Alguns tornaram -se
realidade e outros ﬁcaram por se realizar.
CA - O Luís Soares e o Nelson Faria pertencem
ao restrito lote de jogadores açorianos campeões da
2.ª Liga. É, em conjunto com o Diogo Fonseca, os

únicos micaelenses que representaram o Santa Clara na 1.ª divisão. Que sensação? Tem orgulho?
LS - É uma sensação muito boa e um orgulho enorme.
CA - O que falhou no Santa Clara, que, a seguir, começou a cair?
LS - Desconheço as razões, mas penso que, talvez,
tenha sido a má gestão do clube.

Acho que vai ser uma época longa e dura, mas temos
condições para cumprir os objectivos traçados que passam pela manutenção.
CA - Luís Roquete é um treinador diferente?
Qual o treinador que mais o marcou e aquele que
não gostou de trabalhar?
LS - O “mister” Luís Roquete é um treinador diferente. Também foi uma das pessoas que mais me ajudou na recuperação da lesão. Como é óbvio tenho que
o agradecer publicamente.
Houve alguns treinadores que me marcaram muito,
tanto pela positiva como pela negativa. Pela positiva
não quero realçar ninguém com medo de me esquecer
de algum. Mas os que me marcaram positivamente sabem.
Pela negativa... claro que não vou mencionar.
CA - Jogou com Pauleta no Operário. Esperava
que tivesse a carreira que teve no plano internacional?
LS - Tive o prazer e a honra de jogar com ele. Na
altura já se via que era um jogador diferente e que se
tivesse a sorte e as pessoas certas ao lado chegaria onde
chegou.
João Patrício

“Para o Sporting Ideal um agradecimento
para toda a vida”
CA - A direcção do Sporting
Ideal ao contratá-lo, com 35 anos
de idade, revelou muita conﬁança,
continuando após a lesão. Ficou
surpreendido?
LS - Aquando da contratação
pelo Sporting Ideal não tinha a ideia
da gravidade da lesão. Mesmo assim
quiseram continuar comigo no plantel.
Um agradecimento, que tenho para
toda a vida, para com a direcção do
clube, mas tenho de admitir que uma
das pessoas que mais fez por mim
foi o antigo presidente Jorge Amaral.
Aproveito para o agradecer publicamente.
CA - Que espera desta época na
série “E” do CNS?
LS - “Espero e desejo que o
Sporting Ideal se mantenha no CNS.

Perfil de Luís Soares
Luís Miguel Borges Soares nasceu a 6 de Fevereiro de
1977. Mede 1,79 metro de altura e pesa 71 kgs.
Sempre jogou como defesa. Cerca de 18 anos como lateral
direito e nesta época passou para a zona central.
Os clubes que representou:
1985/1995 - Operário (formação)
1995/2000 - Operário (séniores)
2000/2003 - Santa Clara
2003/2005 - União Micaelense
2005/2012 - Operário
2012/2016 - Sporting Ideal
Foi campeão da série Açores da 3.ª divisão pelo Operário,
da 2.ª Liga pelo Santa Clara e campeão regional pelo Sporting
Ideal, estando envolvido em três subidas de divisão. É dos poucos atletas dos Açores que jogou na 1.ª divisão nacional.
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FIFA

Barcelona não pode inscrever
Turan na Federação espanhola
A FIFA comunicou ao FC Barcelona que
a Federação Espanhola de futebol (RFEF) não
está em condições de inscrever o turco Arda
Turan, pois caso acontecesse os regulamentos
das duas instituições entrariam em conﬂito.
Depois de o clube catalão ser solicitado à
federação espanhola permissão para inscrever o
turco no lugar de Raﬁnha para disputar os jogos
da liga espanhola e da Taça do Rei, a entidade
que superintende o futebol mundial explicou
que, caso isso se veriﬁcasse, os regulamentos
RFEF e da FIFA entrariam em conﬂito.

O Barcelona foi sancionado pela FIFA com
um ano sem poder contratar jogadores e inscrevê-los em competições proﬁssionais até ao
ﬁnal do castigo, que termina no próximo mês
de janeiro. O pedido do ‘barça’ para inscrever o
turco Arda Turan, este ano contratado ao Atlético de Madrid, surge depois da uma grave lesão
sofrida por Raﬁnha, que enfrentará um longo
processo de recuperação, mas, com este parecer
negativo, a equipa ‘blaugrana’ vai mesmo ter
que esperar até Janeiro para colmatar a vaga do
brasileiro.

Basquetebol

Federação paga árbitros
de forma faseada
A Federação Portuguesa de Basquetebol deliberou, Quinta-feira, apresentar um plano de pagamentos com vista a reduzir a dívida de cerca
de 137 mil euros aos árbitros, relativa à época
2014/15.
Numa reunião com a Associação Nacional de
Juízes de Basquetebol (ANJB) não se chegou a

uma solução ﬁnal quanto ao pagamento integral
da dívida, mas avançou-se no sentido de uma liquidação parcial e faseada da mesma. A ANJB,
recorde-se, anunciou Segunda-feira que os seus
membros não estão disponíveis para arbitrar
quaisquer jogos nacionais a partir do próximo dia
1 de Outubro.
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IMOBILIÁRIAS
Compra e venda de imóveis, serviços e soluções para sua casa!
PUB

PUB
Licença AMI 9715

Licença AMI 7727

00

A. C. SAMPAIO

Usufrua de uma
comissão de 2%
na venda do
seu imóvel

Mediação Imobilária, Soc. Unipessoal, Lda.
Rua Dr. Gil Mont Alverne Sequeira nº18 A
9500-199 Ponta Delgada
(ao lado do Srº Santo Cristo)

Números Célebres Mediação Imobiliaria Unipessoal Lda
Largo do Colégio, n.º 21 A 9500-054 PONTA DELGADA

296 286 444
966 265 628

www.2porcento.pt

tel. 296 098 046 / Tlm: 917 562 272

www.acsampaio.com

email: pontadelgada@2porcento.pt

UMA

MÁQUINA
A VENDER
CASAS

REF 545 Solar nas
Capelas com 3200m2 para
reconstrução, 139.000 euros

Moradia T3 - Calhetas, localizada próximo de zona balnear;
Construção recente.
Preço: 180.000€
Refª0514259

OPORTUNIDADES

REF 828 Loja com 150m2 no
centro da cidade de Ponta
Delgada para arrendamento

Apartamento T2 P.Delgada
Condomínio fechado c/Piscina
Refª0518250
Preço - 143.000€
SÃO ROQUE

Moradia V5.
Garagem.
Quintal c/ 1.293 m2.

ref. 093140298

PREÇO:

330.000,00 €

Apartamento T2 como novo,
bem localizado em Ponta Delgada

REF 849 Apartamento T1 no centro
da cidade Semi-novo com garagem
e arrecadação 90.000 euros

Refª 0514228
SÃO PEDRO
Moradia V4.
Remodelada.
Aproveitamento de Sótão.

PREÇO:

105.000,00 €

REF 852 Terreno com 1480 m2
no centro da cidade de Ponta
Delgada
PONTA GARÇA

Preço - 125.000€

ref. 093140351

ref. 093140111

Cedência de negócio, conceito
inovador em pleno funcionamento
Refª0501365 Preço - Sob proposta

Moradia V4.
Ótimos Acabamentos. Excelente
PREÇO:
Oportunidade de Negócio. 157.500,00 €

REF 854 Terreno na Lagoa com
6600 m2 todo murado.
PICO DA PEDRA

ref. 093140238

Moradia V4.
Isolada.
Implantada num
Terreno c/ 3.950m2.

330.000,00 €

Moradia T3 com amplo quintal, boa
oportunidade de negócio.
Preço - 75.000€
Refª0516266

PREÇO:

Consulte mais imóveis neste Jornal

ERA PONTA DELGADA
era.pt/pontadelgada
pontadelgada@era.pt

REF 855 Apartamento T2 no
centro da cidade de Ponta
Delgada com logradouro.
PUB

t. 296 650 240
PUB

OPORTUNIDADE
DE NEGÓCIO

Conheça as oportunidades
de negócio todas as semanas

PUB

Apartamento T2 em excelente estado de
conservação, próximo da via rápida com
boas acessibilidades a Ponta Delgada
Preço - 82.000€
Refª0518214
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SUDOKU

SUDOKU

Grau de diﬁculdade
fácil

Complete

Grau de diﬁculdade
difícil

Diferenças
Encontre as 7 diferenças existentes

Complete e pinte o desenho

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

Sopa de Letras

Labirinto

No emaranhado de letras encontre as palavras abaixo indicadas:

PARA RIR...

COMPLETE

***
Ouvido de passagem: O meu contabilista vale
cada escudo que cobra por causa do tempo que
me poupa. Este ano, por exemplo, provavelmente
poupou-me cinco a dez anos de prisão.

O mais ___________ da vida não é a situação
em que estamos, mas a ________ para a qual
nos ___________.
A metade dos nossos _______ na vida vem
do facto de que ________ quando devemos
_________ e pensamos quando devíamos
__________.

O mais importante da vida não é a situação em
que estamos, mas a direcção para a qual nos
movemos.

-Quem é ? - perguntou uma voz feminina lá de
dentro.
-Xiiiii !!! disse ele - Não sabe quem sou eu?
Pois já começamos mal!

A metade dos nossos erros na vida vem do
facto de que sentimos quando devemos pensar
e pensamos quando devíamos sentir.

Ele não acreditava em cartomantes, quiromantes
ou adivinhos de espécie alguma.
Mas, como os seus negócios iam mal e preocupado com o futuro da sua empresa, um amigo
indicou-lhe uma vidente.
Depois de muito relutar e para não fazer uma
desfeita ao amigo ele decidiu-se por ir procurar a
mulher.
Ao chegar ao local onde a vidente morava, apertou o intercomunicador....

televisão
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13:00 - Portugal Em Festa - SIC

20:45 - Pequenos Gigantes - Ep. 6 - TVI

signos
BALANÇA
(23/09 a 23/10)

CARNEIRO
(21/03 a 20/04)

Marte acabou de entrar na casa de família
destes nativos, a pedir a sua atenção, a ação
vai estar focalizada em termos familiares. As
acções estão direccionadas, bom momento
para compras imobiliárias assim como as
mudanças de residência.
17:00
17:33
18:22
19:25

20:00
20:38

21:11
22:00

22:48
23:30
00:00

Consulta Externa
Água de Mar
A Festa dos 40
Campanha
Eleitoral Legislativas
2015
Telejornal Açores
Whats Up - Olhar
a Moda
What´s Up - Olhar
a Moda parte de
um dos sectores
mais relevantes
da economia portuguesa, o calçado, para explorar o
universo da moda
em Portugal. Este
programa acompanha, passo a
passo, os grandes
eventos da moda,
contando as histórias mais relevantes e dando
voz aos principais
protagonistas da
ﬁleira da moda em
Portugal.
Teledesporto
Pedro e Inês
Os rumores da
Corte
chegam
aos ouvidos da
Rainha. Primeiro encontro de
Pedro e Inês. O
nascimento
da
princesa Maria. O
apoio de Inês a
Constança. A alegria de Pedro. O
segundo encontro
com Inês nessa
mesma noite. O
amor entre ambos. A má consciência de Inês. A
decisão de Inês
de não voltar a
encontrar-se com
Pedro.
Bem-vindos a
Beirais
Telejornal Açores
RTP Informação
/ RTP Açores

05:00 In & Out
05:30 Zig Zag
07:00 Bom Dia Portugal
Fim de Semana
09:00 Eucaristia
Dominical
10:00 Velhos Amigos Ep. 15
11:00 BBC Terra: Reino
Selvagem
12:00 Jornal da Tarde
13:11 Memórias da
Revolução
13:15 Só Visto!
14:15 Arrow T3 - Ep. 13
Oliver ﬁca surpreendido com as mudanças na equipa
Arrow. Ele estava
acostumado a dar
as ordens, mas
logo vê que o grupo evoluiu na sua
ausência, o que faz
com que a tensão
aumente
dentro
do esconderijo. Ao
mesmo tempo, Oliver ﬁca furioso com
Laurel por estar a
trabalhar como a
Canário Negro e
diz-lhe que pare de
arriscar a própria
vida.
15:45 Identidade
Perigosa
18:00 Campanha
Eleitoral Legislativas 2015
19:00 Telejornal
20:05 Memórias da
Revolução
20:15 Cook Oﬀ - Duelo
de Sabores - Ep.
13
21:45 Hora Da Sorte:
Sorteio Do Joker
22:00 Hitchcock
00:00 Fim-de-Semana
Alucinante
02:00 Só Visto!
03:00 Televendas

07:00
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:45
13:00
14:00

18:00
18:30
19:00
19:30
20:00
20:30
21:00
21:30

22:30
23:00
00:20
01:20
02:00

Zig Zag
Caminhos
70x7
Os Grandes
Museus Do
Mundo
Surf Total
Grande Valsa
Voz Do Cidadão
Pais
Desesperados T1
- Ep. 21
Desporto 2:
Campeonato do
Mundo Ciclismo
de Estrada 2015
Helder Moutinho
- Um Fado Na
Mouraria
Palcos Agora Ep. 1
Produtos Da
Terra - Ep. 2
Palácios de
Portugal - Ep. 6
Jornal 2
Campanha
Eleitoral Legislativas 2015
Amazing Portugal
- Ep. 2
Borgen T2 - Ep. 9
Aproxima-se o dia
das eleições e com
ela os rumores e
as maledicências.
Conseguirá Birgitte
manter a sua integridade e, simultaneamente, ganhar
votos? Conseguirá
a TV1 audiências
com o seu novo
formato de debate
eleitoral?
Whats Up - Olhar
A Moda
Esboços De
Frank Gehry
Tito Paris - Alma
De Artista
Olhar O Mundo
Euronews

06:00 Julius Jr. T1 Ep. 9
06:35 Lego Ninjago
T3 - Ep. 3
07:00 H2O T1 - Ep. 6
07:25 Pac-Man T2 Ep. 16
07:45 Sonic Boom T1
- Ep. 6
08:05 Os Vingadores
T2 - Ep. 6
08:30 Violetta T2 - Ep.
73
09:20 Violetta T2 - Ep.
74
10:15 E-Especial T1 Ep. 383
11:00 Vida Selvagem
12:00 Primeiro Jornal
13:00 Portugal Em
Festa (Parte 1)
18:00 Tempo de
Antena
18:30 Portugal Em
Festa (Parte 2)
19:00 Jornal Da Noite
20:45 Peso Pesado
Teen T1 - Ep. 3
No ‘Peso Pesado Teen’, concorrentes adolescentes entre
os 16 e os 19
anos, com excesso de peso,
tentam perder a
maior percentagem de peso ao
mesmo tempo
que aprendem
a viver de forma
mais saudável.
Aqui, ‘quem perde ganha’. Com
apresentação de
Bárbara Guimarães.
23:45 Cinema
02:00 Televendas

05:15 Os Batanetes
05:30 Os Mundos de
Mia
07:00 Detective
Maravilhas
08:00 Campeões e
Detectives
08:45 Querido, Mudei
a Casa!
09:30 Oitavo Dia
10:00 Missa
11:30 Câmara
Exclusiva
Neste magazine,
faz-se a cobertura nacional e
internacional de
tudo o que envolve o mundo
da televisão, do
cinema e do espectáculo, com
um olhar particular sobre a ﬁcção
nacional e os
actores da TVI,
dando a conhecer um lado que
não está normalmente acessível
aos espectadores.
12:00 Jornal da Uma
13:00 Somos
Portugal
18:00 Campanha
Eleitoral
18:30 Somos
Portugal
19:00 Jornal das 8
20:45 Pequenos
Gigantes - Ep.
6
23:30 Querido, Mudei
a Casa!
00:15 Ora Acerta
01:30 Dr. House - Ep.
18
02:30 Filha do Mar Ep. 115
03:30 Televendas

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

Vénus e Neptuno em harmonia vêm trazer
a concordância na vida destes nativos. Muito favorável para tomarem iniciativas para
celebrarem contratos, acordos que visam a
harmonia ﬁnanceira.

ESCORPIÃO
(24/10 a 21/11)

TOURO
(21/04 a 20/05)

A deusa do amor, Vénus encontra-se majestosamente ligada a Júpiter sendo o aspecto
da alegria, do bem-estar, da criatividade,
podem ter avanços na vida. A parte económica está protegida.

Bom momento para tratar de assuntos pendentes que se encontrem relacionadas com
heranças, acordos, estruturação da vida ﬁnanceira.

SAGITÁRIO
(22/11 a 20/12)

GÉMEOS
(21/05 a 20/06)

Mercúrio muito bem ligado a Plutão vem trazer
a renovação a força e a iniciativa; precisam de
serem prudentes para evitarem algum tipo de
discussão, bom momento para tomar decisões e
de exigir tudo aquilo que acha que tem direito.

Semana de grande harmonia para estes nativos,
há muito que esperavam por novas oportunidades, aproveitem as boas inﬂuências e tomem
decisões; Vénus encontra-se bem ligado ao
Sol, estes vão continuar a ter oportunidades.

CAPRICÓRNIO
(21/12 a 19/01)

CARANGUEJO
(21/06 a 22/07)

O Sol acabou de entrar nesta constelação,
acabou de iniciar o novo ciclo solar para estes
nativos, sendo um excelente momento para
efectuarem mudanças. Marte nesta constelação está a impulsionar estes nativos.

Saturno esta a pedir a estes nativos uma
nova organização de vida, possibilidade de
um novo planeamento em termos de carreira. Plutão em oposição a Marte poderá trazer
algum tipo de conﬂito, sejam prudentes.

AQUÁRIO
(20/01 a 19/02)

LEÃO
(23/07 a 22/08)

A deusa do amor a visitar esta constelação faz aspectos a Úrano vem trazer a novidade a liberdade, a oportunidade possibilidade de crescimentos
em termos proﬁssionais, novos projectos, avançam agora. Precisam de ser mais responsáveis
em relação às suas atitudes explosivas.

Úrano a fazer um bom aspecto Vénus, aos
nativos do segundo decanato, confere progresso, inovação novas situações surgem de
uma forma imprevista, grande necessidade
de liberdade; o momento é de aceitar tudo o
que a vida lhes trouxer.
PEIXES
(20/02 a 20/03)

VIRGEM
(23/08 a 22/09)

O planeta Plutão encontra-se a favorecer
a vida destes nativos nomeadamente em
termos ﬁnanceiros. Crescimento em termos proﬁssionais vem trazer a estes nativos a segurança que tanto desejam. As
deslocações estão favorecidas.

Um bom aspecto entre neptuno e Marte
vem trazer a estes nativos bons acontecimentos, encontros felizes, ou encontros de
Alma, muito bom em termos relacionais.
A vida proﬁssional decorre como querem
e desejam.

Previsão do estado do tempo nos Açores

2-1 m

19.º
15.º

22.º

05/20 Km/h
20/30 Km/h
17º

18º

15.º
23

23º

19º
22º

20/30 Km/h

2-1 m
1-2 m

Informação do Instituto Português do Mar e da Atmosfera
Frente fria

Frente quente

Frente Oclusa

Frente Estacionária

Centro
de Alta Pressão

Centro
de Baixa Pressão

GRUPO OCIDENTAL

GRUPO CENTRAL

GRUPO ORIENTAL

Períodos de céu muito nublado,
tornando-se encoberto.
Períodos de chuva fraca ou aguaceiros
fracos.
Vento noroeste fraco a bonançoso
(05/20 km/h), rodando para sueste
moderado (20/30 km/h) durante a
noite.
ESTADO DO MAR
Mar encrespado, tornando-se de
pequena vaga.
Ondas oeste de 2 metros, tornando-se
noroeste de 1 metro.
Temperatura da água do mar: 22ºC
TEMPERATURAS MÍNIMAS
E MÁXIMAS PREVISTAS:
Santa Cruz das Flores: 19 / 22ºC

Períodos de céu muito nublado,

Céu muito nublado, com boas
abertas na tarde.
Períodos de chuva, passando a
aguaceiros fracos.
Vento sudoeste moderado (20/30
km/h), rodando para norte e enfraquecendo (05/12 km/h).
ESTADO DO MAR
Mar cavado, tornando-se de pequena
vaga.
Ondas norte de 1 a 2 metros, passando a oeste.
Temperatura da água do mar: 23ºC
TEMPERATURAS MÍNIMAS
E MÁXIMAS PREVISTAS:
Ponta Delgada: 17 / 23ºC

tornando-se encoberto.
Períodos de chuva ou aguaceiros.
Vento noroeste fraco a bonançoso
(05/20 km/h), rodando para sueste.
ESTADO DO MAR
Mar encrespado a de pequena vaga.
Ondas oeste de 2 metros, diminuindo
para 1 metro.
Temperatura da água do mar: 22ºC
TEMPERATURAS MÍNIMAS
E MÁXIMAS PREVISTAS:
Horta: 19 / 22ºC
Angra do Heroísmo: 18 / 23ºC

agenda
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INFORMAÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA
FARMÁCIAS
Ponta Delgada - Farmácia Costa
Rua da Juventude
Telefone: 296302420
Ribeira Grande - Farmácia Central
Rua S. Francisco
Telefone: 296473135

HOSPITAIS
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
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

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

BOMBEIROS
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

MARINHA
Centro de Coordenação de Busca e Salvamento
Marítimo (MRCC Delgada)
Tel. 296 281 777
Polícia Marítima de Ponta Delgada (PM Delgada)
Tel. 296 205 246

PORTO DE ABRIGO
Estação Costeira Porto de Abrigo
Tel. 296 718 086

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

BIBLIOTECAS
Ponta Delgada
De 2.ª a 6.ª das 9h00 às 19h00
Sábado das 14h00 às 19h00
Biblioteca Municipal Ernesto do Canto
Rua Ernesto do Canto s/n 9500-313
Tel: 296 286 879; Fax: 296 281 139
Email: biblioteca@mpdelgada.pt
Horário: 2ª a 6ª feira das 10h00 às 18h00
Horário de verão (durante as férias escolares): 2ª a 6ª feira das 8h30 às 16h3
Ribeira Grande
Arquivo Municipal; Biblioteca Municipal
De 2ª a 6ª feira das 9h00 às 17h00

MUSEUS

MOVIMENTO AÉREO

Ponta Delgada
Museu Carlos Machado
Terça a sexta: 10h – 12h30 e 14h - 17h30
Sábados e domingos: 14h – 17h30
Encerra segundas e feriados
Espaço Cultural e Museológico da Sinagoga
de Ponta Delgada “Sahar Hassamain”
Dias úteis das 11h00 às 16h15

INTERNACIONAL
Chegadas a Ponta Delgada de:
Boston: 07:00
Frankfurt: 17:00
Lisboa: 20:15
Lisboa (Via Santa Maria):
14:00
Las Palmas (Via Funchal): 18:05
Porto: 23:20

Ribeira Grande
Museu Municipal
Museu “Casa do Arcano”
Museu da Emigração Açoriana
Museu Vivo do Franciscanismo
Casa Lena Gal
Aberto de 2ª a 6ª - 09.00/17.00H

Partidas de Ponta Delgada para:
Boston: 15:00
Las Palmas (Via Funchal): 09:30
Frankfurt: 07:10
Lisboa: 15:05, 21:05
Porto: 18:00

Museu Municipal do Nordeste
Aberto de 2.ª a 6.ª das 09h00
às 12h00 e das 13h00 às 16h00

Amanhã
Chegadas a Ponta Delgada de:
Lisboa: 07:45, 13:45, 17:10
Porto: 13:55
Toronto: 07:20

SERVIÇOS CULTURAIS
Ponta Delgada
Centro municipal de cultura
Horário das Exposições
2.ª feira - das 09h00 às 17h00
3.ª à 6.ª feira das 9h00 às 19h00
Ao Sábado das 10h00 às 17h00
Aos Domingos e Feriados abertura
condicionada à programação
Ribeira Grande
Centro Comunitário e de Juventude
de Rabo de Peixe
Teatro Ribeiragrandense
Horário da 2ª a 6ª das 9h às 17h

MISSAS
Semana >> 08h00 – Santuário do Santo Cristo 08h30 – Matriz de 2ª a 6ª feira
09h30 – Fajã de Cima (3ª a 6ª) 12h30
– Matriz 18h00 – Igreja do Imaculado
Coração de Maria 18h30 - Matriz; São
José; 19h00 – São Pedro; Igreja Nª Sra.
de Fátima -Lajedo; Santa Clara; Fajã de
Baixo (3ª e 5ª); Saúde - Arrifes - (3ª e 5ª);
Milagres - Arrifes - (4ª e 6ª).
Sábado >> 12h30 - Matriz 17h – Clínica
do Bom Jesus 17h30 – Igreja do Coração
Imaculado de Maria; Capela de São João
de Deus -Fajã de Baixo 18h00 – São José;
Sete Cidades, Feteiras, Saúde - Arrifes.
18h30 – Matriz; Santa Clara; Fajã de Baixo. 19h00 - Igreja Nª Sra. de Fátima; Mosteiros, São Pedro; Relva; São Roque, Candelária; Ginetes 19h30 - Fajã de Cima;
Milagres - Arrifes. 20h00 - Covoada.
Domingo >> 08h00 – Santuário Santo
Cristo; Saúde – Arrifes, Mosteiros 09h00
– Igreja Senhora das Mercês; Clínica
do Bom Jesus; Fajã de Baixo; Piedade Arrifes. 09h30 - Piedade – Arrifes; 10h00
– Matriz; Igreja Coração Imaculado de
Maria – São Pedro; Santa Clara; Milagres – Arrifes 10h30 – Capela de São João
de Deus - Fajã de Baixo; Covoada; Hospital Divino Espírito Santo; Várzea; Sete
Cidades, Candelária, Milagres - Arrifes.
11h00 – São José; São Pedro; Fajã de
Cima 11h30 - Santa Clara; Fajã de Baixo;
São Roque 12h00 – Santuário Santo Cristo; Matriz; Relva; Mosteiros; Ginetes, Feteiras; Saúde - Arrifes. 12h15 – Igreja de
São Gonçalo - São Pedro 12h30 – Igreja
Nª Sra. de Fátima Lajedo 17h00 – Matriz
18h00 – São José 18h30 – Fajã de Baixo
19h00 – São Pedro

MOVIMENTO MARÍTIMO
NAVIOS DA
TRANSINSULAR

Baixa-mar:
07:25 – 19:54
Preia-mar:
01:18 – 13:35

MONTE GUIA – Em
viagem de Leixões
para Ponta Delgada

chegando amanhã
SETE CIDADES – Em Viagem de Ponta
Delgada para Caniçal chegando amanhã
PONTA DO SOL - Em Viagem de Lisboa
para Ponta Delgada chegando amanhã
CHEM DAISY – Em Ponta Delgada
Amanhã
MONTE GUIA – Em Ponta Delgada largando para Praia da Vitória e Horta
SETE CIDADES – No Caniçal largando
para Lisboa
PONTA DO SOL - Em viagem de Lisboa
para Ponta Delgada chegando hoje
CHEM DAISY – Em Ponta Delgada

Partidas de Ponta Delgada para:
Boston: 18:30
Lisboa: 08:25, 21:05
Porto: 08:35
Toronto: 16:10

TABELA DAS MARÉS

TEATRO MICAELENSE
DIA MUNDIAL DA MÚSICA
(SARA CRUZ E QUARTETO 4/4)
1 DE OUTUBRO - 21H00
COLISEU MICAELENSE
ÓPERA RITA
10 OUTUBRO 2015 - 21H30
ASSOCIAÇÃO DE TÁXIS
DE SÃO MIGUEL

MADEIRENSE 3
- Em Viagem para
Leixões chegando
amanhã

AIR AÇORES
Chegadas a Ponta Delgada de:
Horta: 13:40, 19:50
Pico: 17:35
São Jorge: 16:50
Santa Maria: 20:05
Terceira: 08:45, 13:00, 14:00, 21:35

Amanhã
MADEIRENSE 3 - Em Leixões com saída
para Lisboa

(INSTITUIÇÃO DE UTILIDADE
PÚBLICA)

Central 296 30 25 30
296 20 50 50

TÁXIS

Partidas de Ponta Delgada para:
Horta: 08:45, 15:45
Pico: 09:10
São Jorge: 14:35
Santa Maria: 18:45
Terceira: 09:25, 14:40, 18:35, 19:50

NAVIOS
DA MUTUALISTA
AÇOREANA

Amanhã
Chegadas a Ponta Delgada de:
Flores: 14:00
Horta: 14:10, 20:15
Pico: 17:35
São Jorge: 16:40
Santa Maria: 07:50, 20:05
Terceira: 08:45, 15:05, 16:00, 21:35

FURNAS – Em viagem de Lisboa para Ponta Delgada
CORVO – A navegar
dos Açores para Lisboa

Amanhã
FURNAS – Em Ponta Delgada, saindo às 23
hrs para Vila do Porto
CORVO – Em Lisboa

Partidas de Ponta Delgada para:
Flores: 08:45
Horta: 08:30, 15:45
Pico: 09:10
São Jorge: 14:35
Santa Maria: 06:30, 18:45
Terceira: 08:00, 14:40, 17:05, 19:50

Transporte Marítimo
Parece Machado, Lda

BAÍA DOS ANJOS: Em Ponta Delgada

Amanhã
BAÍA DOS ANJOS: Em Ponta Delgada

CINEMA
CINEPLACE PARQUE ATLÂNTICO
SALA 1
Everest 3D - 14h00, 19h00
Everest 2D - 16h30, 21h30, 00h05*
SALA 2
Maze Runner: Provas de Fogo 2D - 13h20**,
16h00, 18h40, 21h20, 00h00*

JOGOS SANTA CASA
EUROMILHÕES
Sorteio de 22 de Setembro de 2015
Terça-feira
14-23-26-27-29 + 7-10
JOKER
Sorteio de 20 de Setembro de 2015
Domingo
1335139

SALA 3
Transporter: Potência Máxima 2D - 13h20**,
17h20, 19h30, 21h40, 23h50*
Sininho e a Lenda do Monstro do Nunca 2D
(VP) - 15h30

TOTOLOTO
Sorteio de 23 de Setembro de 2015
Quarta-feira
2-3-8-41-43 + 12

SALA 4
Minions 2D VP - 14h50, 16h50
Homem Irracinal 2D - 18h50, 21h00, 23h10*

TOTOBOLA
Resultado de 20 de Setembro de 2015
Domingo
121 2X2 XX2 1222 10

*Sessão Válida Sexta, Sáb. e Vésperas de Feriado
**Sessão Válida Sábado e Domingo | Programação Semanal de 24 a 30 de Setembro de 2015

Contactos Biblioteca e Museu do Trigo da Povoação
Biblioteca Municipal da Povoação
Dr. Tito Pires Coelho, nº 62 – 9650 – Povoação
296 559 070
Horário de Funcionamento:
De segunda a sexta das 09h00 às 17h00

296 38 2000
96 29 59 255
91 82 52 777

Museu do Trigo – Povoação – São Miguel
Junto à Ribeira dos Bispos, entre as Lombas do
Loução e Alcaide
Horário de Funcionamento
De segunda a sexta das 09h00 às 17h00
Sábados, domingos e feriados 11h00 às 16h00
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27 de Setembro de 2015
Empréstimos sobre
OURO - PRATA - JÓIAS

De tecnologia alemã, o único grelhador a carvão com:

Fundado em 1920

- 0 % de emissões de fumo
f
- 100% seguro e eﬁciente
- 97% mais sabor e saudável
- 65% de redução no carvão

www.correiodosacores.info

Se não quiser vender os seus
valores pode recuperar!
Nós sabemos como...

Rua Dr. João Francisco de Sousa nº 14
9500-187 Ponta Delgada - São Miguel - Açores
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Apontamento Dominical

O mundo, visto do trono papal
Há tempos, ouvi um historiador importante
explicar, com eloquência de dados, que o pedido de perdão de João Paulo II durante o Jubileu
do ano 2000 não fazia sentido, porque nem ele
nem os Papas anteriores tinham a ver com os
acontecimentos de que pedia desculpa. Nem
sequer a Igreja estava implicada na generalidade daqueles actos, a maior parte passados há
muitos séculos. Antes de pedir desculpa, João
Paulo II (digo eu) devia ter telefonado para a
faculdade: «Está lá? Podia-me passar ao Prof.?
Daqui fala o Papa. Não lhe vou tirar muito tempo, é só para me esclarecer...» (evitava-se o tal
pedido de perdão inapropriado).
Em Junho passado, o Papa Francisco pediu
desculpa aos valdenses pelas violências do século XVI. A Assembleia das Igrejas
Metodistas e Valdenses respon- pub
deu-lhe há pouco, por carta, que
não podiam perdoar: eram outros
tempos, outras pessoas, nenhum
daqueles antepassados está vivo...
apreciavam o gesto, mas não lhes
dizia respeito.
Aliás, a carta não toca no assunto, mas é evidente que se passa
o mesmo com as culpas dos valdenses do século XVI: nenhum
está vivo, nem tem um pai que possa pedir desculpa por ele.
Há uma frase de Paulo VI (cuja
festa litúrgica se celebra no dia 26
de Setembro) que ilumina a questão: «o Papa deve olhar o mundo
através dos olhos de Cristo». Ora,
o olhar de Cristo não tem prazo de
validade.
Ser Papa não é comparável a
ser líder, é ser pai universal. Compreendo que um historiador não
encontre a árvore genealógica que
liga um remoto bandido a um Papa
que vive vários séculos depois,
contudo o Papa reconhece-o imediatamente: é meu ﬁlho!
Um Presidente da República não pede desculpa a Deus e ao
mundo pelas malfeitorias dos cidadãos nacionais, mas um Papa sente
sobre si a culpa de todas as culpas
de todos os homens, de todos os
continentes, de há 20 séculos para
cá. O historiador pode argumentar que essa gente nem sequer ia à
Missa: o Papa responde que sente ainda mais culpa, porque eles
faltavam à Missa. O historiador
pode contrapor que eles até perseguiam os padres e maltratavam os
cristãos: o Papa sentirá uma culpa
ainda maior. Não conseguem chegar a acordo, porque não é fácil
pub

conciliar a objectividade do historiador com a
subjectividade do olhar de Cristo.
«Nada do que é humano é alheio à Igreja», eis uma ideia forte do Concílio Vaticano
II, aﬁrmando um envolvimento universal que
abarca tudo o que há de bom e de mau na vida
dos homens. Sobretudo, essa misteriosa preocupação por todos, que converge no coração do
Papa. Descobrir a Igreja é também encontrarse com a dimensão desta paternidade, querida
pelo próprio Deus, à medida de Deus.
Há gente muito boa que conhece a doutrina
e esperaria uma atitude mais objectiva por parte
dos Papas. Um Cristo que come com publicanos e pecadores parece-lhes demasiado ingénuo e voltam à insinuação do Evangelho, «se

Ele soubesse quem O está a tocar»... Claro que
este Cristo é ingénuo. Pelo menos no sentido
etimológico da palavra, inocente, sincero, simples. (Igualmente na acepção brasileira de ﬁlho
da escrava, se pensarmos que Nossa Senhora se
apresentou ao Anjo como a serva de Deus).
O título comum de todos os Papas, desde
S. Gregório Magno, no século VI, até hoje é
«servus servorum Dei» (o servo dos servos de
Deus). Não é só literatura ancestral, enraizada
nos séculos; a vulnerabilidade do coração de
um Papa é um mistério que merece um imenso
respeito.
José Maria C.S. André

Pelo 3º ano consecutivo a Cimentaçor

pub

realizou o Dia do Bem Fazer:
um evento de solidariedade e cidadania,
com o objetivo de beneficiar a
comunidade.
Este ano estivemos com o Instituto de
Apoio à Criança – Açores!

$&LPHQWDoRUGHL[DRVHXPXLWRREULJDGRDWRGRVRV
SDUFHLURVTXHDMXGDUDPHVWHGLDDVHUXPVXFHVVR
L
M G
GL


  
    
    
 !

! 
 

 
   "   #

pub

     



         

  



