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Ensino da língua inglesa em Portugal 
muito aquém do esperado

Alberto Gaspar, Presidente da APPI, e Segismundo Morais, Director da Escola Secundária das Laranjeiras

Convicção do Presidente da APPI

Alberto Gaspar está nos Açores a convite da Embaixada dos Estados Unidos 
da América. O Presidente da Associação Portuguesa de Professores de Inglês 
(APPI) esteve ontem na Universidade dos Açores, onde se deu início ao concurso 
“Spelling Bee Açores”. Hoje, o evento decorrerá na ilha Terceira.

O Presidente da Associação Por-
tuguesa de Professores de Inglês disse 
ontem “não estar contra a realização 
dos testes intermédios”, apesar de re-
conhecer “que podem, eventualmente 
constituir alguma perturbação no calen-
dário escolar, e no desenvolvimento do 
ensino e da aprendizagem de qualquer 
disciplina”.

As declarações de Alberto Gaspar fo-
ram proferidas na Escola Secundária das 
Laranjeiras, durante uma visita realiza-
da àquele estabelecimento de ensino.

Sobre este assunto, mais disse que 
“o teste intermédio é uma prova de ava-
liação externa, que pode dignificar as 
competências que os alunos têm adqui-
rido, e também o trabalho do professor. 
Pensamos que, o inconveniente dos tes-
tes intermédios, é que podem passar a 
ideia ao professor de que, o professor 
deve ensinar para avaliação, o que não 
é saudável, visto que, o objectivo do 
ensino de qualquer disciplina é ensinar 
a disciplina pela disciplina, prezando a 
competência dos alunos. Claro, que a 
avaliação é um facto indesmentível e 
deve estar presente, desde que bem pre-
parada”.

Na opinião do Presidente a APPI, 
os alunos das nossas escolas “poderiam 
e deveriam estar mais à frente do que 
estão”, justificando que “costuma-se 
comparar Portugal com países que, por 
exemplo, dublam filmes para a televi-
são. Isto significa que, os diálogos e 
as palavras originais, são vertidas para 
consumo público na língua desses paí-
ses, coisa que não acontece em Portugal, 
na maior parte dos casos, à excepção de 
alguns filmes infantis. Portanto, respei-
ta-se a língua original, o inglês e, depois 
há a sua passagem legendada. Se há isto, 
poderíamos pensar que é uma ajuda, 
porque treina o ouvido dos alunos. Con-
tudo, nós, professores de inglês, gosta-
ríamos que os alunos estivessem mais 
desenvolvidos”.

Por outro lado, Alberto Gaspar diz 
que existem também outros factores que 
inibem a aprendizagem da língua ingle-
sa, como a “redução progressiva da car-
ga horária semanal, embora o discurso 
do Ministério da Educação tem sido um 
bocado de colocar o inglês como língua 
universal de importância crítica para 
toda a actividade humana”.

“Também outro factor que tem vin-

do a pesar, e isso tem a ver com todas 
as disciplinas. É que o número de alu-
nos tem vindo a aumentar por turma, 
exponencialmente. No continente, te-
mos turmas que já têm 30 a 32 alunos. 
Acreditamos que, embora não tenhamos 
nenhum estudo que prove que isto é uma 
relação de causa e efeito, mas penso que 
é do senso comum acreditarmos, que 
numa sala de aula em que estão 30 ou 
32 alunos, normalmente, muitos alunos 
não apreenderão tanto, como se estives-
sem num espaço que só tivessem 20 ou 
22 alunos. Isto também é um factor que 
pode pesar na aprendizagem. Mas tam-
bém, as energias pessoais de cada alu-
no, o talento, a vontade e a motivação”, 
concluiu.

Segismundo Morais é Coordenador 
Regional da APPI

O Presidente da APPI reuniu com o 
Director da Escola Secundária das La-
ranjeiras (ESL), Segismundo Morais, 
que também é o Coordenador Regional 
da Associação Portuguesa de Professores 
de Inglês no Arquipélago. Na Região, a 
APPI tem cerca de 100 associados. 

Segundo Segismundo Morais “A 
APPI tem desenvolvido algumas acti-

vidades que pretende ampliar no futuro 
nos Açores”.

Também o Director da ESL acedeu 
a relatar a importância do ensino do in-
glês, sublinhando que “está mais do que 
nunca, na moda, por vários motivos e é 
extremamente importante, quer em ter-
mos científicos como pelo de desenvol-
vimento de capacidades de competências 
dos alunos. É indiscutivelmente a língua 
franca e o seu peso é insubstituível, pelo 
que, tudo o que se faz pelo inglês, é pou-
co. Ou seja, queremos que sejam feitas 
mais actividades, que haja mais apoios 
em termos de formação, aquisição de 
conhecimentos e outras situações”.  

“Spelling Bee Açores”

O Presidente da APPI está nos Aço-
res a convite da Embaixada dos Estados 
Unidos da América, onde, em parceria 
com a Universidade dos Açores, através 
do “American Corner”, a APPI (Asso-
ciação Portuguesa de Professores de In-
glês), a Fulbright Portugal e membros 
do 65th Air Base Wing nas Lajes, rea-
liza uma nova edição do “Spelling Bee 
Açores”.

Neste concurso, destinado aos alunos 
dos 9.º e 10.º anos do ensino público, os 

participantes têm que soletrar palavras 
em inglês, com um grau crescente de di-
ficuldade.

O concurso que começou ontem, no 
Anfiteatro C da Universidade dos Aço-
res, prossegue esta sexta-feira, em Angra 
do Heroísmo, no Auditório do campus 
da Universidade dos Açores, com início 
às 09:30, contando com a participação 
de diversas escolas básicas e secundá-
rias da ilha Terceira.

No dia 20 de Fevereiro será Funchal, 
na Madeira, sendo que a final do concur-
so ocorrerá no dia 9 de Maio, no Conti-
nente, mais concretamente, em Lisboa, 
no Instituto Superior Técnico.

O concurso “Spelling Bee” nasceu 
nos Estados Unidos há várias décadas, 
e continua a ter como objectivos incen-
tivar a pronúncia correcta das palavras 
em língua inglesa, praticar padrões orto-
gráficos comuns e aumentar a confiança 
dos alunos na sua capacidade de falar a 
língua.

A final será assim, disputada pelos 
primeiros prémios de cada concurso re-
gional ou distrital. Quer isto dizer, que 
os Açores far-se-ão representar na final 
do dia 9 de Maio de 2015, pelo menos, 
por dois elementos.

Marco Sousa
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Câmara iniciou processo administrativo de posse de terreno em frente 
ao Mercado para criar novo parque de estacionamento

Mercado da Graça vai ser regenerado  

O presidente da Câmara Municipal de 
Ponta Delgada, José Manuel Bolieiro, anun-
ciou ao ‘Correio dos Açores’ que uma das suas 
apostas para este mandato é a regeneração de 
raiz do Mercado da Graça e requalificação da 
zona circundante.

“A regeneração daquele espaço requali-
ficará a oferta da economia local, rural e de 
produtos genuinamente nossos face ao actual 
estado do Mercado”, sublinhou.

O autarca já deu instruções para se iniciar 
o processo de posse administrativa do terre-
no que fica em frente ao Mercado da Graça 
por forma a transformá-lo em parque de es-
tacionamento. A autarquia procurou chegar a 
acordo com o proprietário para disponibilizar 
o terreno para estacionamento. Nestas condi-
ções, a partir do momento em que pretendes-
se fazer um investimento imobiliário no local, 
poderia avançar por o terreno continuar a ser 
sua propriedade.

Contudo, o proprietário não aceitou o 
acordo e a câmara deu início ao processo de 
declaração de utilidade pública que vai levar 
à sua posse administrativa. Como o proces-
so passou a uma fase de contencioso e mais 
burocrático, a disponibilidade do terreno será 
mais demorada.

No espaço vai ser construído um parque 
de estacionamento que vai servir directamen-
te o Mercado da Graça.

Mas este é apenas um dos ‘pontos-chave’ 
do projecto de José Manuel Bolieiro para a 
zona do Mercado da Graça. A aposta numa 
qualificação da oferta de estacionamento em 
redor do Mercado envolve outros espaços. 
O autarca mostra-se esperançado em acertar, 
para interesse dos comerciantes do Mercado 
da Graça, um acordo com a RTP/A para uma 
utilização de lugares de estacionamento que a 
televisão açoriana tem disponíveis.

Presentemente, a câmara está a proceder, 
por razões de segurança, à conservação do 
tecto do Mercado.

“Eu tenho um projecto para o Mercado 
da Graça – e é preciso ver, em definitivo, a 
configuração dos fundos comunitários e o 
Programa Operacional dos Açores – para re-
fazer, praticamente de raiz, o actual modo de 
funcionamento daquele Mercado da Graça.

É uma conservação perturbadora da acti-
vidade dos comerciantes mas não é por muito 
tempo. Já percebi que aqui e acolá têm sur-
gido algumas queixas, mas o município – e 
qualquer pessoa com responsabilidades co-
lectivas – não pode deixar de fazer o que tem 
de ser feito porque há pequenas perturbações. 
O progresso obriga a algum sacrifício. Mas, 
depois, temos que ter a noção clara do retor-
no. É preciso ver isso como uma vantagem 
para o progresso futuro”, afirma o presidente 
da câmara.

“Estamos a fazer aquilo que é inadiável 

e não poderia ou deixar de ser feito”, subli-
nhou.

Estes trabalhos, segundo José Manuel 
Bolieiro, “não invalidam a minha opção es-
tratégica que é, havendo fundos comunitários, 
e numa aposta que eu até tenho definido para 
aquela zona, que é o da criação de uma espé-
cie de oferta gourmet” no Mercado da Graça.

Aquele, explicou, “pode ser um ponto de 
referência não só de consumo pelos residen-
tes, mas também de atracção turística porque 
nos pode assegurar uma oferta do nosso pro-
duto de forma muito mais charmosa para o 
turista. E a verdade é que se trata de uma zona 
próxima, designadamente, para os turistas 
que chegam a Ponta Delgada em navios de 
cruzeiro e para todos os outros turistas”.

Até porque, refere José Manuel Bolieiro, 
“é uma tradição das grandes cidades, por este 
mundo fora, o turista ir conhecer o mercado 
da cidade que, em cada país, tem caracterís-
ticas muito tradicionais, espelho da forma 

de vender, usos e costumes das populações 
locais”. O projecto de regeneração, de raiz 
do Mercado da Graça, está dependente dos 
fundos comunitários, “estou convencido”, 
referiu o autarca, que, “se não houver surpre-
sas negativas quanto ao próximo Programa 
Operacional dos Açores” as grandes obras 
vão avançar ainda no seu presente mandato 
e a conclusão do empreendimento “se não for 
neste mandato, será no próximo”.

 Mas, completou o presidente da câmara, 
este é um projecto que “reconfigurará a ofer-
ta” do Mercado Graça.               

                                              João Paz

Obras inadiáveis de segurança não impedem uma intervenção de fundo...

Condutor da carrinha detido para ser ouvido em primeiro interrogatório

Jovem ciclista de quinze anos perde a vida
num acidente fatal na ilha do Faial 

A PSP revelou ontem que foi detido um 
homem, de 46 anos de idade, por na qualida-
de de condutor de um veículo ligeiro de mer-
cadorias (carrinha), ter sido interveniente 
num acidente de viação, anteontem, com 
um velocípede (bicicleta) cujo seu condu-
tor, um menor de 15 anos, veio a falecer em 
consequência dos ferimentos sofridos. 

De acordo com a Antena 1 Açores o con-
dutor da carrinha que o atropelou foi detido 
para fazer os habituais testes de despiste e 
será presente ao Tribunal da Horta.

Mais, é referido que este é um caso pou-
co comum, pelo facto de a recta do Capelo, 

onde se deu o acidente, ter estado cortada ao 
trânsito até esta manhã, enquanto decorriam 
as investigações da Polícia. 

Haxixe apreendido pela GNR
Também na Horta, a 4 de Novembro, 

pelas 14h40 o Destacamento Territorial da 
Horta do Comando Territorial dos Açores da 
Guarda Nacional Republicana (GNR), pro-
cedeu à apreensão de 31 gramas de haxixe, 
a 1 indivíduo do sexo masculino de nacio-
nalidade portuguesa, residente na Horta. Os 
estupefacientes provinham do continente, 
revelou a mesma fonte. 

PSP intervém em várias localidades
Também na Horta mas pela PSP, foi de-

tido um homem, de 46 anos de idade, por 
condução de um veículo automóvel, sob a 
influência do álcool, com a taxa de 1,37 G/
L.

No mesmo concelho, a Equipa de Pro-
ximidade e Apoio à Vitima, realizou no 
Centro de Convívio do Castelo Branco uma 
ação de sensibilização e esclarecimento, 
direccionada a 11 indivíduos da população 
sénior da freguesia de Castelo Branco, su-
bordinada à temática “Segurança” incidindo 
e explanando as seguintes vertentes: Burlas; 

Peditórios ilegais; A nova nota de €10. Na 
Madalena do Pico, no âmbito de diligências 
de investigação relacionadas com denúncias 
apresentadas por Burla, ocorridas no dia 4 
de Novembro, fruto da imediata intervenção 
da PSP, a Brigada de Investigação Criminal 
da ilha do Pico, identificou, constituiu ar-
guido e submeteu a termo de identidade e 
residência um homem de 23 anos de idade, 
como autor material do crime. Foram apre-
endidas 4 máquinas de filmar, 4 máquinas 
de barbear, 2 faqueiros de cozinha, 1 con-
junto de facas e a quantia monetária de 140 
euros.   N.C

O vice-presidente do Governo, 
Sérgio Ávila, prometeu ontem a um 
grupo de comerciantes de Ponta Del-
gada que, até Março do próximo ano, 
vai criar um espaço RIAC – Rede 
Integrada de Apoio ao Cidadão no 
centro de Ponta Delgada.

Disponibilizou-se para apoiar, 
financeiramente, uma sede em Ponta 
Delgada, da Associação de Comer-
ciantes. Fez um balanço de todos os 
apoios regionais e comunitários que 
vão estar disponíveis aos comercian-
tes. Centrou-se mais nos apoios ao 
desenvolvimento tecnológico, ino-
vação de espaços, tornando-os mais 
apelativos e actuais. 

RIAC 
na cidade
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O Grupo de Cantares Belaurora devolveu 
o cheque de 200 euros que recebeu pela sua 
actuação nas “ Noites do Colégio” de 2013, 
por considerar que tal valor ofende e é pejo-
rativo para tudo quanto foi feito pelo Grupo 
e por quem o rodeou na iniciativa, a bem da 
cultura popular açoriana. 

Carlos Sousa, director musical do Grupo 
Belaurora, uma das maiores referências da 
música açoriana, disse ao “Correio dos Aço-
res” que não está em causa o acontecimento 
cultural que por muitos modos e em vários 
meios de comunicação social é considerado 
como um verdadeiro veículo de cultura. Se-
gundo ele, cada um tirará as ilações de um 
valor de 200 euros para o Grupo e para pagar 
as deslocações e os ensaios conjuntos que foi 
necessário realizar com a banda União dos 
Amigos, das capelas e Grupo de Folclore de 
Santa Cecília, da Fajã de Cima, para se con-
seguir aqueles momentos únicos, aplaudidos 
e muito referidos, no contexto das “Noites do 
Colégio” de 2013.

Perante o irrisório da verba, ela foi devol-
vida e Carlos Sousa faz questão de justificar, 
numa missiva que foi dirigida ao Coral de 
S. José, à Banda União dos Amigos, Aníbal 
Raposo, Ricardo Melo, ao Rafael Carvalho, 
Rancho de Santa Cecília e a todos os elemen-
tos do Belaurora, que aquele Grupo Musical 
“sempre pautou a sua carreira (de quase 30 
anos) por ausência quase total de subsídios e/
ou apoios e fez os seus trabalhos discográficos 
(9) sempre à sua custa, excepto o 1º - E do 
Velho se Faz Novo” (1987) que foi editado e 
custeado na íntegra pelas firmas João Soares 
Jr. E Virgílio Amaral Dâmaso & Filhos, e o 4º 
(Lágrimas de Saudade) beneficiando de um 
projecto de divulgação da nossa cultura, de-
senvolvida em mundo rural, pela ARDE (As-
sociação Regional para o Desenvolvimento 
dos Açores) que, mais tarde, pelos 25 anos do 
Grupo, apoiou também a edição dos livros “E 
do Velho se fez Novo” e “As Nossas Modas”. 
Carlos Sousa, que desde sempre tem estado 
ligado à recolha e divulgação da música aço-
riana, conferindo-lhe um toque de qualidade 

na interpretação, fruto dos seus conhecimen-
tos pessoais e da influência da escola de Ed-
mundo Oliveira, nos anos sessenta em Angra, 
diz na carta a que nos referimos que tudo isto 
vem a propósito da participação do Grupo 
Belaurora no Festival “Música no Colégio” 
relativo ao ano passado (2013), do qual nos 
foi enviado, há dias, o cachet e, quiçá, reem-
bolso de despesas extraordinárias feitas pelo 
Grupo e pelos seus convidados (Banda União 
dos Amigos e Rancho Folclórico de Santa 
Cecília, da Fajã de Cima) que contribuíram 
para o êxito que foi a “Noite Açoriana” do 
citado Festival. 

Disse mesmo e sem rodeios: “Fiquei 
perplexo com o quantitativo depositado 
(200€), sabendo que são de salientar as várias 
deslocações para ensaios em conjunto, nas 
sedes próprias de cada um deles, ensaio geral 
e teste de som, fazendo com que, só no dia 
do espectáculo (19 de Julho de 2013), termos 
nós, Belaurora, despendido 7 horas desde o 
teste de som ao espectáculo, que teve uma du-
ração de cerca de 2 horas”. 

Por esta razão, acrescenta, tomámos a li-
berdade de devolver o “cachet” que deposita-
ram na conta do Belaurora, dando nota de que 
não o podemos aceitar por conter uma carga, 
no nosso entender, absolutamente pejorativa 
a que podemos designar como “esmola”. As-
sim, não!

As ilações ficam para quem as quiser ti-
rar, na certeza de que não ficaríamos de cons-
ciência tranquila se o não expressássemos pu-
blicamente, evitando a tentação da hipocrisia, 
que leva muita gente a pensar uma coisa e a 
dizer outra. Carlos Sousa remata dizendo que 
“preferimos, sinceramente, que o nosso traba-
lho figure como oferta à população da ilha de 
S. Miguel e aos muitos forasteiros e residen-
tes, que enchiam por completo o recinto do 
Largo do Colégio e seus arrabaldes. Foi um 
consolo defender assim a nossa música tra-
dicional, a nossa cultura, que, apesar, de mal 
reconhecida, será sempre a marca indelével 
que nos distingue”.
 Santos Narciso Santos Narciso

“Belaurora” devolve 
cachet de 200 euros

 Imagem do cartaz do evento Música no Colégio em 2013                                         Foto:DR

Noites do Colégio 2013



A PT cobra dez vezes mais pela utilização do cabo sub-
marino no percurso Lisboa-Açores do que no percurso Lis-
boa-Nova Iorque. A denúncia está num requerimento dos 
deputados do PSD/Açores na Assembleia da República, que 
questiona o Ministro da Economia sobre a matéria.

“Apesar das diligências já feitas para esclarecer aquilo que 
parece uma prática monopolista, contrária às regras de sã con-
corrência com outros operadores actuando na Região Autó-
noma dos Açores e penalizadora das famílias e das empresas 
açoreanas, nada se tem conseguido mover, parecendo serem 
feitas à medida dos interesses da concessionária as respostas 
apresentadas pelo Governo às nossas perguntas anteriores”, 
criticam Mota Amaral, Joaquim Ponte e Lídia Bulcão.

“Ora, a baixa das tarifas iria certamente permitir uma bai-
xa dos preços dos serviços de telecomunicações, tão necessá-
rios na Região Autónoma dos Açores”, afirmam, acrescentan-
do que “tendo mudado a equipa do Ministério da Economia, 
com proclamados intuitos de dinamização da concor-
rência empresarial, impõe-se insistir em questões 
de interesse nacional e regional”.

A exploração do cabo submarino 
entre Lisboa e Açores foi atri-
buída à PT, sendo, antes, a 
instalação “altamente 
subsidiada por 

fundos europeus, ao abrigo de programas 
de apoio à compensação da insularidade 
da região ultraperiférica” , recordam.

A PT é descrita como uma empresa 
com práticas “majestáticas”. “Envolveu-
se ao longo do tempo em negócios sur-
preendentes: compra de jornais do Grupo 
Lusomundo, nos tempos do guterrismo; 
venda dos mesmos jornais a um outro 
Grupo, supostamente ‘amigo’ do Gover-
no no período socratiano; gorada compra 
da TVI, neste mesmo período; compra da 
rede fixa de telecomunicações para aju-
dar a compor o défice orçamental num 
dos anos do breve consulado de Durão 
Barroso; depósitos de disponibilidades de 
tesouraria no BES e empréstimos milio-
nários a empresas do GES...”, assinalam 

os parlamentares.
Assim, os deputados questionam o Ministério da Econo-

mia sobre se considera “natural e justificado” que as tarifas de 
transmissão de dados por cabo, no percurso Lisboa-Açores, 
sejam dez vezes mais caras do que no percurso Lisboa- 
Nova Iorque.

“Quando e em que termos justificou a 
empresa concessionária do cabo sub-
marino o valor das tarifas em cau-
sa? Foi pela mesma tido em 
conta no cálculo das 
tarifas o facto de o 
investimen-
to rea-

lizado no cabo submarino ter sido fortemente subsidiado por 
fundos europeus atribuídos à Região Autónoma dos Açores?”, 
perguntam os parlamentares.

Os sociais-democratas defendem que o Governo da Re-
pública deve tomar medidas que levem à revisão das tarifas 
praticadas pela PT. 

“Almeja o Governo plena transparência e razoabilidade 
dos custos das telecomunicações Lisboa-Açores?”, querem 
saber os três deputados do PSD/Açores.

O jornal Diário Insular pediu já à Direcção regional das 
Obras Públicas e Comunicações mais dados sobre esta 
problemática, incluindo o contrato inicial.

regional/publicidade Correio dos Açores,  7 de Novembro de 20146

Cabo submarino 10 vezes mais caro
para a Região do que para Nova Iorque
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Foi lançada segunda-feira uma campanha “quase 
sem precedentes”, segundo Vítor Fraga, pela trans-
portadora aérea regional SATA, com oferta de cerca 
de 20 mil lugares a 88 euros, nas ligações de e para 
o continente português, com venda durante o mês 
de Novembro e viagens a concretizar até ao final do 
mês de Março, na perspectiva também de dar aqui um 
contributo importante não só para a mobilidade dos 
açorianos, mas também para a captação de fluxos tu-
rísticos na época baixa, contribuindo assim para ate-
nuar um dos factores com que o destino se confronta, 
que é a sazonalidade”.

Para Vítor Fraga, o turismo “terá um papel muito 
significativo, não só na criação de postos de trabalho, 
de uma forma directa, mas também como uma força 
indutora do desenvolvimento de outros sectores de ac-
tividade que naturalmente beneficiarão do crescimen-
to que advirá do sector do turismo”.

O Secretário Regional ressalvou que o Plano foi 
desenvolvido em franca parceria com todos os par-
ceiros sociais, tendo sempre presente que “a partir do 
próximo ano teremos um novo modelo de acessibili-
dades à Região, novas Obrigações de Serviço Público 
(OSP) para o transporte aéreo interilhas, novas OSP 
para o transporte marítimo interilhas”, tendo em vis-
ta aumentar a mobilidade dos açorianos e facilitar a 
acessibilidade à Região.

Companhias de baixo custo preparam 
entrada no mercado aéreo açoriano

A companhia aérea britânica de baixo custo easyJet 
pretende iniciar, em breve, a comercialização de passa-
gens para as ligações Lisboa/Ponta Delgada/Lisboa que 
deverão ter início a partir de Março de 2015.

A easyJet dispõe de uma base operacional em Lisboa e 
foi a primeira companhia aérea de baixo custo a manifes-
tar interesse nas rotas entre o continente e os Açores caso 
o mercado fosse totalmente liberalizado.

DI tentou obter ontem sem sucesso mais informações 
sobre a operação que a esasyJet pretende realizar nos Aço-
res e que deverá também abranger as ligações entre Lis-
boa e a Terceira. Quanto à companhia área irlandesa de 
baixo custo Ryanair, que dispõe de uma base operacional 
no Porto, também pretende explorar as rotas entre o con-
tinente e os Açores.

Essa intenção foi confirmada num e-mail que a Rya-
nair remeteu ontem ao DI: “A Ryanair está muito inte-
ressada em operar para os Açores. Estamos actualmente 
a discutir as linhas que iremos operar para os aeroportos 
dos Açores”.

DI também contactou a TAP e a SATA que não quise-
ram avançar qualquer posição sobre o facto de terem que 
concorrer com as transportadoras de baixo custo na rotas 
de Ponta Delgada e Terceira a partir do próximo verão 
IATA com início no final de Março de 2015.

Tarifas de residentes

Com o novo modelo de obrigações de serviço públi-
co de transporte aéreo entre o continente, os Açores e a 
Madeira, que terá ainda que ser aprovado em Bruxelas, a 
compensação do Estado passa a ser atribuída ao passagei-
ro residente ou estudante em vez de ser entregue à compa-
nhia aérea. Nas rotas Lisboa/Terceira/Lisboa, Lisboa/Pon-
ta Delgada/Terceira e Porto/Terceira/Porto, Porto/Ponta 
Delgada/Porto qualquer companhia área pode efectuar as 
ligações e fixar as respectivas tarifas livremente.

Os residentes nos Açores pagam por uma viagem de 
ida e volta a Lisboa o máximo de 134 euros e os estu-
dantes 99 euros. Caso as tarifas sejam superiores a esses 
valores terão direito a ser reembolsados da diferença. 

Os residentes e estudantes terão direito ao reembolso 
mediante a apresentação do documento comprovativo 
numa estação dos CTT (tal como acontece com os vales 
da segurança social), tendo um prazo de 90 dias para pedi-
rem o reembolso. No que se refere às restantes rotas conti-
nuam abrangidas por obrigações de serviço público. 

Neste caso estão abrangidas as rotas Lisboa/Horta/
Lisboa, Lisboa/Pico/Lisboa, Lisboa/Santa Maria/Lisboa e 
Funchal/Ponta Delgada/Funchal.

No que se refere a essas rotas sujeitas às regras de obri-
gações de serviço público não existe interesse das compa-
nhias de baixo custo em assegurá-las.

Outra novidade do novo modelo de transporte aéreo 
entre o continente e os Açores é a alteração no transpor-
te de carga e correio que passa a ser assegurado através 
da rota Lisboa/Terceira/Ponta Delgada/Lisboa, embora os 
aviões de passageiros possam também transportar carga 
de acordo com as disponibilidades de porão.

Secretaria de Turismo e Transportes tem Plano 
para 2015 com reforço de verbas de 23%, 

afirma Vítor Fraga 

O Plano e o Orçamento para 2015 contemplam 191 
milhões de euros para as áreas tuteladas pela Secretaria 
Regional do Turismo e Transportes, representando “um 
crescimento de cerca de 23%”, afirmou Vítor Fraga, sa-
lientando que os documentos refletem um trabalho “de-
senvolvido em conjunto com os parceiros sociais e com os 
açorianos” para responder aos principais desafios que se 
colocam aos Açores nos dois sectores.

 O Secretário Regional, em declarações aos jorna-
listas após ser ouvido pela Comissão de Economia da 
Assembleia Legislativa, salientou que, ao nível dos Trans-
portes, o Plano está assente no Plano Integrado de Trans-
portes (PIT), “nos seus três eixos (infraestruturas, quadro 
regulamentar e medidas facilitadoras), no sentido de pres-
tar um melhor serviço, de qualidade e excelência, que vá 
ao encontro daquilo que é a ideia-chave de todo o PIT, que 
é a excelência operacional”.

A Escola de Formação Turística e Hoteleira (EFTH) con-
quistou mais um prémio a nível nacional. 

A formanda Daniela Aguiar, do 3º ano do curso de Técni-
co de Restaurante/Bar (nível IV) conquistou o primeiro lugar 
da Prova Barman Schweppes no concurso Jovem Talento da 
Gastronomia, que decorreu em Lisboa no dia 5 de Novembro. 

A EFTH conseguiu apurar para a final da prova Barman 
Schweppes 3 dos 8 finalistas. Para além da formanda Daniela 
Aguiar, participaram ainda Délcio Junco e Luís Pereira. Na 
prova Harmonizações com cerveja Super Bock o formando da 
EFTH Rafael Melo do 2º ano do curso de Técnico de Cozinha/
Pastelaria (nível IV) foi um dos 6 finalistas. 

A 3ª edição do Jovens Talentos da Gastronomia 2014 teve 
provas nas categorias de Artes da Mesa Água das Pedras, Bar-
men Schweppes, Cozinha Makro, Harmonizações com cerve-
ja Super Bock e Pastelaria. 

Este concurso é uma iniciativa anual das Edições do Gos-
to/Inter, que visa encontrar e lançar os profissionais do futuro, 
os novos chefes, escanções, pasteleiros e empregados de mesa, 
profissões fundamentais no desenvolvimento do turismo, um 
dos mais importantes sectores de actividade nacionais. 

Após um dia de provas e tendo por base os conhecimen-
tos, técnicas e criatividade como critérios de avaliação, o júri, 
composto por algumas das principais referências nacionais das 
várias categorias do concurso, consagrou nesta 3ª edição como 
vencedores: Artes da Mesa Água das Pedras – Susana Santos 
– Escola de Hotelaria e Turismo de Portalegre 

Barmen Schweppes – Daniela Aguiar – Escola de For-
mação Turística e Hoteleira Cozinha Makro – Fábio Santos 
– Associação de Cozinheiros Profissionais de Portugal Har-
monizações com cerveja Super Bock – Nichita Zelenscicov 
– Grémio Literário de Lisboa Pastelaria Inter – João Guerrei-
ro – Escola de Hotelaria e Turismo de Lisboa Para além do 
título, os vencedores vão receber, respectivamente de acordo 
com a categoria a concurso, €500 de prémio monetário Água 
das Pedras, um “Balance Course“ na Black Pepper & Basil by 
Schweppes, €1.000 em compras Makro, um curso profissional 
Super-Bock na prestigiada escola ALMA Experience em Par-
ma com viagem e estadia incluída, e ainda um estágio de uma 
semana com o pasteleiro Joaquim Sousa.

Daniela Aguiar ganha 
prémio Jovem Talento 
da Gastronomia 2014

SATA lança campanha de viagens 
a 88 euros de Novembro a Março

A Associação Cultural Primeiros Sintomas, em coprodução 
com o Maria Matos Teatro Municipal, apresentará no Teatro 
Micaelense, a 10 de Janeiro de 2015, a peça Cyrano de Bergerac. 
Para tal, entre 5 e 10 de Janeiro, será realizado um workshop com 
um grupo de trinta elementos, masculinos e femininos, entre os 
18 e os 60 anos, dirigido por Bruno Bravo (encenador do espec-
táculo) e Sérgio Delgado (músico).

As inscrições para o workshop são realizadas na bilheteira do 
Teatro Micaelense, de 3ª a sábado, das 14h00 às 19h00, e nos dias 
de espectáculo, das 16h30 às 21h30.

O espectáculo Cyrano de Bergerac, cujos bilhetes já estão à 
venda na bilheteira TM e na Bilheteira Online, integra a progra-
mação da Rede 5 Sentidos. 

Teatro procura figurantes 
para Cyrano de Bergerac
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As Empresas de Animação Turística di-
zem-se “descontentes” com as condições que 
a Gestão Portas do Mar tem disponibilizado 
para que estes possam realizar o seu traba-
lho de angariação de clientes dos navios de 
cruzeiros que, por esta altura, estão de pas-
sagem pelos Açores, em concreto por Ponta 
Delgada.

Neste momento o espaço está limitado, 
segundo comunicado enviado à Comunica-
ção Social, “a 20 viaturas, o que, por sua vez 
equivale a cerca de 160 clientes, para não 
falar do local onde estão instalados, sem o 
mínimo de condições, e localizados à saída 
do terminal marítimo onde o número de tu-
ristas que por aí sai é muitíssimo reduzido”. 
A título de exemplo referem que “no último 
cruzeiro, o “Azura”, com 3073 passagei-
ros e 1182 tripulantes a bordo, só saíram 
pela zona do terminal marítimo em questão, 
cerca de 200 passageiros, o que corrobora 
a posição de que o espaço disponibilizado 
não é o melhor”.

Ainda em relação à angariação dos clien-
tes, refere o mesmo texto que “as Empresas 
de Animação Turística só estão autorizadas 
a angariar clientes no exterior do terminal, 
quer esteja sol ou chuva” e acrescentam que 
“há algumas empresas que, no caso de já 
terem excursões agendadas, poderão ficar 
na plataforma superior. Mas nesta, as con-
dições também são insuficientes principal-
mente nesta época do ano em que, em caso 
de condições atmosféricas desfavoráveis, 
se criam sérias dificuldades”.

Outra situação denunciada tem a ver 
com a questão de toda a organização e ges-
tão daquele espaço. As Empresas de Ani-
mação Turística dão o exemplo de, aquando 
da saída dos turistas pelo terminal inferior, 
são “confrontados com a recolha de lixo no 
local à mesma hora, o que acaba por ser um 
mau cartaz turístico e igualmente vergo-
nhoso”. As empresas pedem condições para 
que possa ser feito o seu trabalho, de uma 
forma digna, tanto para quem presta o ser-
viço, como para os turistas. 

Uma das soluções já apresentadas pe-
las empresas, que entretanto recentemente 
formaram a AREAT (Associação Regional 
das Empresas de Animação Turística), foi 
a instalação de um quiosque dentro ou fora 
do terminal de passageiros, mas do lado 
das galerias comerciais, viabilizando fi-

nanceiramente as empresas de 
turismo e os próprios empresá-
rios que aí têm os seus espaços 
comerciais, uma vez que o flu-
xo dos turistas passaria na sua 
totalidade por esta zona. Mais, 
acresce o comunicado, “do ou-
tro lado do terminal só existe 
um parque infantil fantasma 
que nunca é utilizado pois está 
construído nas traseiras do em-
preendimento Portas do Mar, 
completamente fora do fluxo 
dos visitantes”.

Juntamente com esta pro-
posta, entretanto entregue 
a entidade responsável pelo 

espaço, foi enviada uma maquete de um 
quiosque totalmente financiado pela ARE-
AT. Segundo ainda os empresários desta 
área, “a Gestão Portas do Mar aceitou a pro-
posta dos empresários, mas com a condição 
de que teria que haver também um quios-
que para os táxis”, o que os empresários de 
animação turística consideram que, “se as-
sim fosse definido, deveria existir a igual-
dade de serviços, ou seja, que neste caso, 
deveriam ter também uma praça definitiva 
ao lado das dos táxis tal como pretendido 
em relação à condição imposta pela Gestão 
Portas do Mar em relação ao quiosque”.

Contudo, para a AREAT, “não tem qual-
quer lógica que o quiosque dos táxis seja 
colocado ao lado do das Empresas de Ani-
mação, quer por já terem um local fixo para 
táxis, designado na zona de mais fluxo do 
empreendimento, quer para não haver con-
flitos de interesses”. As Empresas de Ani-
mação Turística discordaram assim da po-
sição da Gestão Portas do Mar, que por sua 
vez também não concorda com a AREAT. 

Refere o comunicado ainda que existem 
outros empresários do ramo que já tentaram 
reunir com os responsáveis pelo espaço 
com o objectivo de, em conjunto, melhorar 
as condições para quem presta o serviço, 
melhorando as condições de recepção aos 
próprios turistas, mas até ao momento não 
obtiveram nenhuma resposta. Um “silêncio 
absoluto” que é visto como falta de inte-
resse por parte dos responsáveis daquele 
espaço.

Para hoje está prevista a chegada do “Ar-
cadia” pelas 08h00 ao Terminal das Portas 
do Mar, sendo que os empresários em causa 
alertam para a repetição de todas estas situ-
ações já hoje.
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Recolha do lixo feita ao mesmo tempo do desembarque

Empresas de Animação Turística 
acusam Gestão Portas do Mar de 
“desrespeito” às actividades e Turismo

Governo dos Açores 
define órgãos de gestão 
do Programa Operacional 
até ao ano de 2020

O Governo Regional definiu o 
modelo de governação do Progra-
ma Operacional dos Açores 2020, 
bem como os respectivos órgãos 
de gestão.

Numa Resolução publicada no 
Jornal Oficial, o Executivo confe-
re especial relevo ao acompanha-
mento da execução do programa, 
com a participação de um conjun-
to alargado, mas relevante, de en-
tidades regionais na Comissão de 
Acompanhamento.

Entre outras entidades, estão 
representantes do poder local, dos 
sectores empresarial e sindical, 
das ONG e do sistema científico 
regional, para além de partici-
pantes nacionais e da Comissão 
Europeia, à qual a autoridade de 
gestão do programa dará conta da 
evolução da execução do Progra-
ma Operacional Açores 2020.

O Governo Regional decidiu, 
em maio de 2013, avançar de forma 
efectiva com o que então designou 
como trabalhos de organização e 
de construção das bases de lança-
mento para a operacionalização 
do ciclo de aplicação dos fundos 
comunitários 2014-2020, num 
quadro de escolha própria da 
orientação estratégica da política 
regional, em articulação com os 
grandes desígnios da “Estratégia 
2020” que a União Europeia pro-
jecta para este período.

Desde então foi desenvolvi-
do um trabalho de construção da 
programação regional que será 
objecto de comparticipação pelos 
fundos estruturais, baseada em 
cinco princípios oportunamente 
identificados: Promoção de pro-
dução económica competitiva, 
preservando e consolidando as 
actividades baseadas nos recur-
sos disponíveis e nas vantagens 
adquiridas, no progressivo robus-
tecimento de uma fileira econó-
mica ligada ao mar, apostando-se 
complementarmente na inovação, 
na diversificação e em novos pro-
dutos e serviços de natureza tran-
saccionável, numa perspectiva de 
prosperidade e sustentabilidade 
das empresas e dos negócios gera-
dores de empregabilidade efectiva 
e significativa do factor trabalho; 
Desenvolvimento de estratégias 
de alargamento efectivo dos ní-
veis de escolaridade e de forma-
ção dos jovens, reduzindo subs-
tancialmente o abandono escolar 
precoce, tendo por horizonte as 
metas fixadas a nível da Europa 
comunitária; Reforço das medi-
das de coesão social, conjugando 

a empregabilidade como uma es-
tratégia sólida de inclusão social, 
promovendo em complemento a 
igualdade de oportunidades em 
termos gerais, a reabilitação e a 
reinserção social, a reconversão 
profissional, a conciliação entre a 
vida social e profissional e a va-
lorização da saúde como factor 
de produtividade e de bem-estar; 
Promoção da sustentabilidade 
ambiental, observando as linhas 
de orientação e as metas comu-
nitárias, em ligação estreita com 
o desenvolvimento de políticas 
orientadas para a competitividade 
dos territórios, modernização das 
redes e das infraestruturas estra-
tégicas, numa articulação funcio-
nal entre os espaços urbanos e 
os de natureza rural e num qua-
dro de efectiva coesão territorial; 
Aprofundamento da eficiência e 
da qualidade dos sistemas sociais 
e colectivos, da proximidade do 
cidadão com a administração pú-
blica e da minimização dos custos 
de contexto e ainda de uma maior 
capacitação profissional e técnica 
dos agentes.

Concluído o trabalho de pre-
paração do Programa Operacional 
Açores 2020, que sintetiza as li-
nhas de orientação estratégica da 
aplicação dos fundos comunitá-
rios do desenvolvimento regional 
(FEDER) e do fundo social (FSE), 
vai ser agora definido o modelo de 
governação deste programa.

Está previsto um montante de 
investimento público e privado de 
cerca de 1,4 mil milhões de euros, 
para uma contribuição dos fundos 
estruturais europeus acima dos 1,1 
mil milhões de euros.

A gestão destes montantes terá 
em consideração condicionantes 
rigorosas em termos de regula-
mentação da União Europeia para 
a política de coesão e será orienta-
da para a obtenção de resultados.  Empresários consideram este um mau cartaz
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Está em vigor, também nos Açores, a lei 
que criminaliza os maus-tratos a animais. 
Já há denúncias nas ilhas e há até casos no 
Ministério Público.

As forças de autoridade nos Açores, 
nomeadamente a GNR, já estão a rece-
ber denúncias sobre casos de maus-tratos 
a animais domésticos. A lei nacional que 
criminaliza a violência sobre os animais de 
companhia entrou em vigor em Outubro e 
DI sabe que já há casos a serem analisados 
pelo Ministério Público. Em São Miguel, 
por exemplo, está em fase de inquérito uma 
queixa relativa ao envenenamento de um 
cão. A nova legislação, que prevê penas de 
prisão ou aplicação de multas a quem pro-
vocar a morte ou danos físicos a um ani-
mal, foi publicada em Diário da República 
em Agosto e entrou em vigor também nos 
Açores. O texto não refere que a lei tem 
aplicação nas regiões autónomas, mas essa 
extensão está implícita, conforme explicou 
Arnaldo Ourique, especialista em Direito 
Regional, ao nosso jornal.

De acordo com o jurista, aliás, a expli-
cação textual da aplicação das leis aos Aço-
res é uma prática que está a cair em desuso 
na Assembleia da República.

“Portugal é Portugal e nós somos todos 
portugueses. Na generalidade, a Assembleia 
da República pode legislar sobre qualquer 
assunto que interesse ao país e não preci-
sa de se preocupar em dizer onde é que as 

leis se aplicam. Há determinadas 
matérias, nomeadamente sobre 
saúde e educação, que podem ser 
desenvolvidas na Região Autó-
noma dos Açores, de acordo com 
a sua capacidade. Neste caso, os 
Açores também poderiam ter uma 
lei própria sobre defesa dos ani-
mais, mas penso que esta lei já é 
ampla”, afirmou.

Recorde-se que, de acordo com 
a legislação, “quem, sem motivo 
legítimo, infligir dor, sofrimento 
ou quaisquer outros maus-tratos 

físicos a um animal de companhia 
é punido com pena de prisão”. 

Se da agressão resultar a “morte do 
animal, a privação de importante órgão ou 
membro ou a afectação grave e permanente 
da sua capacidade de locomoção” a punição 
é de “pena de prisão até dois anos ou com 
pena de multa até 240 dias”.

O abandono dos animais de companhia 
também será punido. A lei estabelece uma 
pena de prisão até seis meses ou multa até 
60 dias para estes casos.

O projecto-lei que criminaliza os maus-
tratos a animais foi aprovado em Julho no 
Parlamento da República com os votos fa-
voráveis do PSD, PS, PEV, BE e do CDS-
PP, bancada que registou dois votos contra 
e duas abstenções. O PCP também optou 
pela abstenção por considerar que este pro-
blema deve ter como resposta prioritária 
“medidas preventivas” e por discordar da 
“criminalização que impõe a aplicação de 
penas de prisão”. 

Entretanto, associações de protecção 
dos animais consideraram tratar-se de um 
passo importante, embora tenham lamenta-
do a aplicação da lei apenas a animais de 
companhia. No continente, e um mês depois 
da entrada em vigor da legislação, já foram 
feitas, ao serviço de protecção da natureza 
da GNR, mais de 170 denúncias, sendo que 
três deram origem a autos crime. CA/DI 

Autoridades nos Açores 
já estão a receber queixas 
por maus-tratos a animais

Myrica Faya actuam na Ribeira Grande
Os Myrica Faya actuam amanhã, no Teatro Ribei-

ragrandense, espectáculo que vai servir para o grupo 
musical da ilha Terceira apresentar o seu reportório 
na Ribeira Grande, eles que apostam na reinterpre-
tação da música tradicional dos Açores. O concerto, 
que está agendado para as 21h30, vai contar com a 
presença de artistas convidados, nomeadamente Aní-
bal Raposo, Luís Alberto Bettencourt, Rafael Carva-
lho e Zeca Medeiros, nomes conhecidos da música 
insular que vão contribuir para o engrandecimento do 
evento.

Composto por cinco elementos – Bruno Bet-
tencourt (viola da terra e voz), Cláudio Oliveira 
(contrabaixo, acordeão e voz), Emílio Leal (piano, 
bouzouki, cavaquinho brasileiro e voz), Pedro Ma-
chado (guitarra, flauta e voz) e Ricardo Mourão 
(guitarra, percussões e voz), os Myrica Faya apresen-

taram-se ao público pela primeira vez a 11 de Maio 
de 2013, na Academia das Artes e Juventude da ilha 
Terceira. O reportório engloba temas que pertencem 
ao cancioneiro tradicional das ilhas dos Açores. As 
diversas influências musicais de cada elemento do 
grupo fazem com que cada tema do reportório dos 
Myrica Faya seja o resultado de um longo processo 
de pesquisa, desconstrução, amadurecimento e re-
criação.

A transformação também é uma forma de home-
nagear a música que faz parte da identidade cultural 
de cada açoriano. Por outro lado, a nova abordagem 
que é feita a cada tema, procura não deixar indife-
rente quem escuta e quem desde cedo se habituou a 
ouvir temas como a Charamba, a Lira, a Chamarrita 
ou a Saudade, apenas tocados por grupos etnográfi-
cos e de folclore.

Teatro Micaelense estreia exposição 
“Natália Correia - A Feiticeira Cotovia”

O Governo dos Açores, através 
da Secretaria Regional da Educação 
e Cultura, em colaboração com o Te-
atro Micaelense, promove hoje pelas 
18h00, a apresentação da exposição 
“Natália Correia – A Feiticeira Co-
tovia”.

Esta exposição itinerante, or-
ganizada pela Direcção Regional 
da Cultura em 2013, no âmbito das 
comemorações regionais do 90.º 
aniversário de nascimento e 20.º da 
morte da grande escritora açoriana, 
foi inaugurada na Academia da Ju-
ventude da Praia da Vitória, a 13 de 
Setembro de 2013, dia do aniversá-
rio de Natália Correia, e, desde essa 
altura, já esteve também patente na 
Biblioteca Pública e Arquivo Regio-
nal João José da Graça, na Horta, no 
Museu Francisco de Lacerda, em S. 
Jorge, na Biblioteca Municipal de 
Vila do Porto, em Santa Maria, e 
no Museu da Indústria Baleeira, no 
Pico. A mostra, comissariada por 
Sílvia Massa, coordenadora da co-
lecção de Arte do Museu Carlos Ma-
chado, apresenta uma interessante 
abordagem à vida e obra da escritora, 
incluindo quatro peças emblemáticas 
do seu universo literário e artístico, 
nomeadamente a pintura “Auto-re-
trato”, realizada por Natália Correia 
em 1965, o seu busto em gesso, da 
autoria de Júlio de Sousa, um prato 
da Irmandade da Segunda-Feira do 
Espírito Santo das Ribeiras e a sua 
máquina de escrever.

 A exposição “Natália Correia 
– A Feiticeira Cotovia” estará paten-
te no Teatro Micaelense, em Ponta 
Delgada, até 21 de 
Novembro, podendo 
ser visitada de terça-
feira a sábado, das 
14h00 às 18h00.

Museu Carlos 
Machado 

apresenta 
“As Máquinas 
do Tempo” 

A Direcção Re-
gional da Cultura, 
através do Museu 
Carlos Machado, 
inaugura também 
hoje, no Núcleo de 
Arte Sacra, insta-
lado na Igreja do 
Colégio, em Pon-
ta Delgada, uma 
mostra temporária 
intitulada “As Má-
quinas do Tempo”.

Esta exposição é 
composta por vários 
objectos das colec-
ções da instituição, 
maioritariamente 
de Artes Decorati-
vas, mas também de 
Etnografia Regio-

nal e História Natural, centrados na 
temática do registo e da medição do 
tempo, com os quais o museu procu-
ra apresentar ao público parte do seu 
espólio em reserva, nomeadamente 
relógios de parede e de banca.

A mostra pretende confrontar os 
visitantes com a distinção entre a pas-
sagem do tempo registada no mos-
trador de um relógio, instrumento 
de precisão mecânica, e a passagem 
do tempo registada subjectivamente, 
sendo esta mediada por sentimentos, 
apegos, memórias, nostalgia, sauda-
des, ânsias e inquietudes, qualidades 
humanas que a divisão em horas, 
minutos ou segundos não mede com 
precisão. 

O visitante pode, por isso, en-
contrar não só os objectos, que re-
presentam um tempo parado, mas 
também mensagens escritas por 
grandes nomes da literatura mundial, 
como Virginia Woolf, Antoine de 
Saint-Exupéry, J.R.R. Tolkien, Jo-
nathan Larson e Jorge Luis Borges, 
que abordam a temática da diferença 
entre o tempo subjectivo (da mente) 
e o tempo preciso (do relógio). 

Estes autores alertam para a 
possibilidade de o tempo não ser 
registado universalmente por todos 
da mesma forma, nem tão pouco es-
tar preso à métrica da sua contagem 
mecânica, havendo algo mais que 
determina a sua medição, ou seja, a 
subjectividade humana.

Esta mostra poderá ser visitada 
até Fevereiro de 2015, no normal 
horário de funcionamento da insti-
tuição.
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Ricardo Serrão Santos interveio, 
esta quarta-feira, em Bruxelas no âm-
bito da discussão preliminar do rela-
tório sobre o fim das quotas leiteiras 
denominado “Perspectivas para o sec-
tor dos lacticínios da UE - Revisão 
da aplicação do «pacote do leite»”. O 
eurodeputado açoriano, que é o res-
ponsável dos Socialistas Europeus pelo 
acompanhamento deste importante 
dossiê que pretende alertar o legislador 
europeu para as necessidades actuais e 
futuras para o sector do leite na Europa, 
referiu estarmos “na iminência de en-
trar em terreno completamente desco-
nhecido depois de 31 de Março de 2015 
com o fim das quotas leiteiras mas não 
podemos ignorar os sinais a que temos 
vindo a assistir”. O socialista afirmou 
que a União europeia “deve refletir 
numa forma de tornar o European Milk 
Observatory num instrumento que per-
mita agir preventivamente” é que, sa-
lientou, “precisamos de nos munir de 
mecanismos adequados para prevenir e 
fazer face a desequilíbrios acentuados 
do mercado”. 

Ricardo Serrão Santos chamou a 
atenção para a evolução do preço do 
leite “desde Janeiro deste ano os pre-
ços à produção têm vindo a sofrer uma 
tendência continuamente decrescente”. 
Tal facto, tal como é mencionado pela 

própria Comissão Europeia, resulta do 
“excesso de produção e do decréscimo 
da procura internacional, nomeada-
mente da China”. Questionou, por isso, 
“os pressupostos associados ao fim das 
quotas no que diz respeito às perspecti-
vas de maior procura nos mercados in-
ternacionais. Este é o 6º ano consecuti-
vo em que a procura da China decresce 
neste mercado”.

Referindo-se aos Açores e ao esfor-
ço da lavoura açoriana referiu “que as 
quotas leiteiras não foram impedimen-
to da diminuição do número de explo-
rações, mas é preciso realçar que isto 
foi acompanhado de um empenho ex-
tremo na modernização resultando até, 
em alguns casos, no rejuvenescimento 
do sector, como na minha região que é 
os Açores”.

Ricardo Serrão Santos disse, ainda, 
que “é preciso adequar a lei da concor-
rência aos mercados agrícolas e inserir 
dispositivos para identificar e prevenir 
as pressões exercidas pela distribuição 
sobre os produtores”. 

E, insistiu, num tema que pode fa-
zer a diferença para a afirmação da 
marca dos lacticínios dos Açores “na 
necessidade de dar continuidade às re-
comendações do grupo de alto nível do 
leite, no que diz respeito à rotulagem 
da origem do leite e produtos lácteos”.

A eurodeputada Sofia Ribeiro criticou 
a Comissão Europeia pela incapacidade de 
reagir perante a situação dramática em que 
se encontram os produtores de leite face ao 
embargo russo e aos efeitos antecipados 
do fim das quotas leiteiras, tendo ainda de-
nunciado a acentuada redução dos preços 
pagos aos produtores que já se está a verifi-
car e que se perspectiva venha a aumentar 
consideravelmente a partir de Janeiro.

Num debate na Comissão de Agricul-
tura do Parlamento Europeu sobre o cha-
mado Pacote do leite (conjunto de medidas 
apresentadas pela Comissão Europeia para 
permitir uma transição suave do sector com 
o fim das quotas), a Eurodeputada Sofia Ri-
beiro foi muito crítica, afirmando que “mais 
uma vez falamos sobre as medidas do “pa-
cote do leite” e penso que é consensual 
entre todos que estas são manifestamente 
insuficientes para que este importantíssimo 
sector europeu possa ultrapassar o actual 
e futuro momento de crise, agravado pelo 
impacto do embargo russo nesta fileira” 
acrescentando ainda que “esta situação evi-
denciou a incapacidade da UE de prevenir 
e actuar nas crises no sector, não obstante 
as medidas paliativas apresentadas pela 
Comissão. Foi, portanto, um primeiro teste 
a sério à forma como todo este sector será 
gerido num futuro pós-quotas.”

Segundo a Eurodeputada Sofia Ribeiro 
“tenho informações de algumas organiza-

ções do sector, de que o preço médio pago 
ao produtor já é mais de 10 cêntimos in-
ferior ao custo de produção e no meu país 
também já se está a registar uma diminui-
ção do preço do leite pago ao produtor” 
tendo ainda referindo que “nos Açores, 
região de onde venho, uma RUP distante 
do centro de decisão europeu, em que este 
sector é estruturante para a sua economia e 
com forte envolvimento social, ambiental 
e cultural, também já registamos os efeitos 
indirectos deste embargo e do previsto fim 
das quotas, tendo o preço do leite pago ao 
produtor sido reduzido em mais 2 cêntimos 
na passada semana, mas mais grave ain-
da são as previsões de quebra continuada 
e acentuada do preço do leite a partir de 
Janeiro. É urgente mitigar esta situação 
e proteger os agricultores europeus.” No 
decorrer da sua intervenção Sofia Ribeiro 
afirmou que “é hoje evidente que a UE é 
incapaz de prevenir a extrema volatilidade 
do mercado, bem como de evitar situações 
de crise após a abolição do regime de quo-
tas, sobretudo para garantir um desenvolvi-
mento equilibrado da produção leiteira em 
toda a UE e evitar uma concentração extre-
ma nas zonas mais produtivas.” A finalizar 
a sua intervenção, Sofia Ribeiro concluiu 
que “as medidas que constam do pacote do 
leite têm um alcance limitado, não substi-
tuindo de maneira nenhuma o regime de 
quotas”. 

Sofia Ribeiro critica inactividade da 
Comissão Europeia no caso do leite

Serrão Santos quer instrumento 
preventivo no mercado lácteo



Hoje pelas 18h00, no Centro Munici-
pal de Cultura de Ponta Delgada, vai ser 
lançado o livro ‘A Voz dos Avós: Gera-
ções e Migrações’. São muitas as questões 
tratadas nesta publicação, que se enquadra 
na actividade do Centro de Estudos So-
ciais da Universidade dos Açores.

O que define uma geração? Que im-
pacto têm as relações intergeracionais 
na família? Que papel têm os avós na 
vida dos netos? E os netos na vida dos 
avós e no envelhecimento activo? Quais 
são as repercussões do envelhecimento 
demográfico, uma realidade actual que 

desafia as sociedades? Por que se come-
ça a separar “terceira idade” de “quarta 
idade”? Como percepcionamos estas 
idades, as gerações e as pessoas idosas 
institucionalizadas? Que autoimagens te-
cem estas pessoas de si próprias e da sua 
vida no Lar? Que estratégias podemos 
adoptar para promover o bem-estar físico 
e psicológico da pessoa idosa? 

E, pensando nas gerações no contexto 
da migração…

Quais são as dez versões que Do-
mingos Rebêlo criou do seu quadro 
emblemático, Os Emigrantes? E por que 

terá ele voltado tanto a esta temática? 
Quais são as atitudes, face às questões 
ambientais, de avós e netos nos Açores, 
e como se comparam com as atitudes de 
avós e netos nas comunidades emigradas? 
Como é que a literatura retrata as avós, 
transformadas em mães dos netos, pela 
emigração dos pais das crianças? Como 
é que a literatura infanto-juvenil retrata 
as gerações nas famílias constituídas por 
casais do mesmo sexo?

Respostas possíveis a estas e outras 
questões encontram-se neste livro.    

Correio dos Açores, 7 de Novembro de 2014regional/opinião16

A família do músico e compositor 
açoriano Manuel Medeiros Ferreira, 
autor da conhecida canção “Ilhas de 
Bruma”, acaba de doar mais de 400 
livros, da sua colecção privada, ao 
Município de Ponta Delgada e cer-
ca de 500 discos em vinil ao Coliseu 
Micaelense.  A doação foi feita pela 
viúva, Manuela Cruzinha.

Os mais de 400 livros, para cumprir 
o desejo de Manuel Medeiros Ferreira, 
ficarão no Espaço Natália, na bibliote-
ca do Centro de Estudos Natália Cor-
reia, na Fajã de Baixo.

Quanto aos cerca de 500 discos, 
Manuela Cruzinha cedeu-os ao Coliseu 
Micaelense e estes passarão, a partir 
de agora, a fazer parte do espólio do 
Pólo Museológico da maior casa de es-
pectáculos dos Açores.

Manuel Medeiros Ferreira, que fa-
leceu no início deste ano aos 63 anos, 
escreveu “Ilhas de Bruma” há 31 anos 
e a canção acabou por se transfor-
mar num “hino não institucional” da 
açorianidade e da autonomia.

Como disse o músico e composi-
tor, em 2013, em declarações à agên-
cia Lusa, a canção foi escrita num dia 
de bruma em que “não se via nada e 
as gaivotas vinham mesmo beijar a 
terra”.

Manuel Medeiros Ferreira chegou 
mesmo a afirmar que a maior homena-
gem que lhe podiam prestar era conti-
nuar a cantar a sua música, revelando 
que se emocionava sempre que via o 
público cantarolar a letra de um tema 
que se tornou “emblemático para todos 
os açorianos”.

A música surgiu em Julho de 1983 
e estreou-se no primeiro Festival Maré 
de Agosto, em 1984. Mais tarde, fez 

parte integrante da banda sonora de 
séries televisivas da RTP-Açores rea-
lizadas por Zeca Medeiros.

“Ilhas de Bruma” entrou no cora-
ção dos açorianos e foram inúmeras as 
versões da canção que foram surgindo 
ao longo dos anos.

O autor chegou a confessar que 
escreveu “Ilhas de Bruma” para se 
“afirmar como açoriano”, numa altu-
ra em que existia “um certo complexo 
de inferioridade entre os açorianos”. 
Assim, a canção serviu também “para 
despertar a autoestima do povo”.

Manuel Medeiros Ferreira, que vi-
veu em Lisboa e em Paris, era natural 
de São Miguel, onde nasceu a 28 de 
Agosto de 1950.

Para o Presidente da Câmara de 
Ponta Delgada, José Manuel Bolieiro, 
é com grande satisfação e sentimento 
de gratidão que a Câmara de Ponta 
Delgada recebe o espólio de Manuel 
Medeiros Ferreira, um nome que ficará 
para sempre ligado à música açoriana 

e que deixou, a várias gerações, um 
“legado de açorianidade”.

Recorde-se que, ainda recente-
mente, também a família de Fátima 
Sequeira Dias doou todo o seu espólio 
à Autarquia de Ponta Delgada, num 
total de 10.000 volumes e 250 caixas 
de arquivo com artigos, preparação de 
aulas e muitos outros escritos da his-
toriadora e professora da Universidade 
dos Açores.

Estas doações, no entender de José 
Manuel Bolieiro, vêm demonstrar que 
a aposta do maior Município dos Aço-
res na área da Cultura “é uma aposta 
ganha”.

José Manuel Bolieiro considera 
que “é uma grande honra para a Câ-
mara Municipal ter nos seus espaços 
públicos espólios tão ricos como os de 
Manuel Medeiros Ferreira e de Fátima 
Sequeira Dias, dois nomes que ficam 
para sempre marcados nas páginas da 
História dos Açores”.

Família de Manuel Medeiros Ferreira 
doa espólio a Ponta Delgada

“Ilhas de Bruma” entrou no coração dos açorianos 
e foram inúmeras as versões da canção que foram 
surgindo ao longo dos anos.

Livro “A Voz dos Avós: Gerações e Migrações” 
lançado hoje no Centro Municipal de Cultura

Os F16 
e os Açores

Pensávamos nós que a “guerra fria” 
era coisa do passado , a URSS  foi des-
membrada  e parte das suas antigas 
Repúblicas e países  aliados  até pas-
saram para o  “nosso lado”... mas  eis 
que  aparecem uns “incidentes “ com 
uns aviões militares  vindos da Rússia  
que por “engano”  por duas vezes nos 
visitaram!

Bom, foi a oportunidade de a nossa 
Força Aérea  tirar os  F16 da  “gara-
gem”  , levantaram voo  com urgência 
e acompanharam os  aviões russos até 
à fronteira, .

Os F16 levantaram  da base aérea 
de Monte Real , a única base aérea em 
Portugal preparada para receber  es-
tes aviões, situada  estrategicamente a  
meio  do comprimento do “rectângu-
lo”, em que num raio de 300 Km cobre 
todo o território continental incluindo  
o “Mar Territorial” e “Zona Marítima 
Continua “.

OK , estamos descansados  em rela-
ção à segurança de  Portugal Continen-
tal,  mas ...e o resto ?

 Se houver um avião Russo  ou de 
outro país qualquer,  a voar  no espaço 
aéreo dos Açores  ou da Madeira  quem 
é que vai fazer o policiamento  e garan-
tir a segurança de toda esta vasta área? 

Quanto tempo demora um F16 a le-
vantar da base aérea  de  Monte Real 
e percorrer  os cerca de 2000Km até à 
ilha das Flores ou os cerca de 1500Km  
até ás ilhas selvagens ?

Talvez  ter  esquadrilhas de F16 nas 
Lajes  e  no Porto Santo ou uma úni-
ca em Santa Maria,  fosse uma solução 
interessante  para garantir a soberania 
Portuguesa em todo o seu espaço aé-
reo. 

Por: Gonçalo Almiro Costa
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OE 2015 não tem o aumento
do diferencial fiscal e a Região
quer mais 37,6 milhões de euros

O Parlamento dos Açores deu um parecer des-
favorável ao Orçamento de Estado do governo de 
Pedro Passos Coelho para 2015 porque as suas 
medidas “levarão – à semelhança das anteriores 
leis orçamentais – o país num caminho contínuo 
inevitável, de austeridade, de esquecimento do cres-
cimento económico, de penalização das famílias e 
empresas, com particular incidência, nas economias 
mais periféricas e insulares, como a da Região Au-
tónoma dos Açores”.

Este parecer teve os votos a favor do PS/A, 
CDS/PP e BE e o voto contra do PSD/Açores.

No Orçamento de Estado 2015 não estava re-
vertida a proposta de aumento do diferencial fis-
cal na Região de 20 para 30%, questão suscitada 
aquando da recente visita do Primeiro-Ministro aos 
Açores. Nesta perspectiva, o Parlamento dos Aço-
res aprovou, por unanimidade – aqui também com 
o voto favorável do PSD/A – a seguinte proposta de 
alteração: “As Assembleias Legislativas das regiões autónomas 
podem ainda, nos termos da lei, diminuir as taxas nacionais do 
IRS, do IRC e do IVA, até ao limite de 30%, e dos impostos es-
peciais de consumo, de acordo com a legislação em vigor”.

Caso não tenha atendimento esta proposta de alteração do 
parlamento regional, esta proposta de alteração poderá ser re-
tomada, na Assembleia da República, pelos deputados sociais-
democratas e socialistas eleitos pelos Açores.

Grande redução no PIDACC

Para a Região Autónoma dos Açores está prevista a trans-
ferência em 2015, ao abrigo da Lei das Finanças Regionais, de 
250.963.710 milhões de euros, uma redução de € 475.488 face 
aos valores previstos para o ano em curso.

No âmbito das transferências ao abrigo do PIDDAC, o Or-
çamento de Estado de 2015 prevê a transferência para Região de 
€ 523 786,00, quando em 2014, este valor se situava em € 1 904 
446.00, o que traduz “um significativo decréscimo”.

Constituem ainda receitas próprias da Região Autónoma dos 
Açores € 8.165.093 destinadas à política do emprego e formação 
profissional, um aumento de € 541.290 relativamente ao previs-
to no ano anterior.

À semelhança do previsto em orçamentos anteriores, a pro-
posta de Orçamento do Estado para 2015 continua a estabelecer 
que as Regiões Autónomas “não podem acordar contratualmente 
novos empréstimos, incluindo todas as formas de dívida, que 
impliquem um aumento do seu endividamento líquido, com 
excepção dos empréstimos e das amortizações destinadas ao fi-
nanciamento de investimentos comparticipados por fundos da 
União Europeia e à regularização de dívidas vencidas da regiões 
ou para fazer face às necessidades de financiamento decorrentes 
da execução orçamental das regiões autónomas”.

O Parlamento dos Açores apresenta uma proposta de altera-
ção, só aprovada pelo PS/A que visa reforçar as transferências 
para os Açores, em € 37 646 116.

O Parlamento dos Açores insurge-se, por outro lado, com as 
“ingerências” do Orçamento de Estado na gestão do sector da 
saúde na Região. Sugere a eliminação, nomeadamente, do pre-
ceito do Orçamento de Estado que, “contrariamente ao entendi-
mento” dos Açores, “determina que o pagamento das prestações 
de serviços efectuados pelas entidades do Serviço Regional de 
Saúde a pessoas singulares fiscalmente residentes nas regiões 
autónomas é da responsabilidade do serviço regional de saúde 
respectivo, sugerindo um tratamento diferenciado entre as pes-
soas singulares fiscalmente residentes nos Açores e aquelas que 
residem no Continente”.

 
“Meros serviços da administração regional”

O Parlamento açoriano considera que o Orçamento de Esta-
do para 2015 transforma as Regiões Autónomas em “meros ser-
viços da administração central” quando pretender gerir os meios 
humanos dos órgãos de governo próprio do arquipélago, atitude 
que considera “insólita e inédita” no projecto da Autonomia pós 
25 de Abril de 1974.

O Orçamento de Estado para 2015 “impede directamente as 
Regiões Autónomas de renovar os vínculos de emprego público 
a termo resolutivo” e estabelece que a violação deste preceito 
leva à “redução nas transferências do Orçamento de Estado para 
a Região Autónoma”.

A Lei Orçamental do próximo ano mantém as regras de an-
teriores Orçamentos de Estado relativas “ao controlo do recru-
tamento de trabalhadores nas administrações regionais, e ainda 
fazendo depender de parecer prévio favorável dos membros do 
Governo” da República responsáveis pelas áreas das Finanças 
e da Administração Pública, a possibilidade de mobilidade in-
terna ou de oposição a procedimentos concursais para os servi-
ços da administração central, em relação aos trabalhadores da 
administração regional.

“Todos estes preceitos orçamentais violam as competências 
constitucional e estatutariamente conferidas às Regiões Autóno-
mas ao impedirem directamente as Regiões Autónomas de reno-
var os vínculos de emprego público a termo resolutivo”, salienta 
o parecer do Parlamento dos Açores ao Orçamento de Estado.

No entender da Assembleia Legislativa Regional, atribuindo 
a Constituição Portuguesa à Região “amplos poderes nos domí-
nios das opções quanto à sua organização administrativa, (…) 
é ao Governo Regional que compete definir, aferir e controlar 
os dados relativos aos recursos humanos da administração re-
gional”.

No que respeita à autonomia orçamental das Regiões Au-
tónomas, o parlamento açoriano “reforça mais uma vez que as 
Regiões Autónomas são as únicas entidades competentes para 
dispor das suas receitas tendo o poder de, no quadro dos orça-
mentos regionais, decidir as suas próprias despesas”.

“São os Governos Regionais, enquanto órgãos superiores 
das respectivas administrações regionais, que têm a incumbên-
cia de aplicar e controlar as medidas de gestão e racionalização 
que resultem da lei em relação aos seus recursos humanos, tal 
como o Governo da República em relação aos que dele depen-
dem”, explica a Assembleia Legislativa Regional.

                                                                                     João Paz

Açorianos tratados no Serviço Nacional de Saúde vão 
continuar a ser pagos pelo Serviço Regional de Saúde

Parlamento dos Açores deu parecer desfavorável
ao Orçamento de Estado para 2015

Noite de Fados
no S. Martinho
no restaurante
da Associação

 O restaurante da Associação Agrícola vai promo-
ver, a partir das 22h30, uma noite de fados na noite de 
São Martinho, 10 do corrente, com Alfredo Gago da 
Câmara e Ricardo Melo; Arminda Alvernaz e Paulo 
Linhares. Os crentes de São Martinho terão castanhas 
assadas à sua disposição durante toda a noite além de 
petiscos variados e vinho quente.

Qualidade 
em debate 
em P. Delgada

Estão inscritos 120 técnicos e especialistas nas I 
Jornadas Regionais da Qualidade “A Qualidade e a 
Inovação como factor de diferenciação” que se rea-
lizam segunda-feira no Teatro Micaelense, em Ponta 
Delgada.

Esta iniciativa da Associação Portuguesa para a 
Qualidade (APQ) visa incentivar a partilha de conhe-
cimentos e práticas de gestão de estratégias empre-
sariais sustentadas na gestão da qualidade, gestão do 
risco, na inovação e ainda na gestão de competências 
nas organizações e é destinada a Directores e quadros 
responsáveis pela Gestão, Gestores da Qualidade, 
membros da gestão de topo das organizações públicas 
e/ou privadas e outros interessados na temática.

 Serão aprofundados conceitos sobre gestão de ris-
co, perspectivas futuras das alterações da norma ISO 
9001:2015, gestão de competências e gestão da ino-
vação, tendo as jornadas da qualidade em destaque a 
presença do prestigiado orador Prof. Daniel Bessa. 

 Na sessão de abertura estarão presentes o presi-
dente da APQ, Direcção da CCIPD e Director Regio-
nal da DRAIC.

Segunda-feira

É mais fácil ser
pescador
nos Açores

A Secretaria do Mar, Ciência e Tecnologia, após 
audição dos parceiros do sector, decidiu simplificar 
os procedimentos de concessão de licenciamento para 
a actividade da pesca com embarcação nos Açores e 
criar um modelo de alteração do rol de tripulação.

 Numa portaria ontem publicada em Jornal Ofi-
cial, o Governo Regional cria um documento único 
que reúne três documentos obrigatórios para a pesca 
profissional, nomeadamente as autorizações especiais 
de pesca, o livrete de actividade e a licença de pesca 
anual. 
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“Açorianos no Mundo” 

Reitor na posse da nova direcção 
do Núcleo de Estudos Europeus

 O Núcleo de Estudos Europeus e Política Inter-
nacional (NEPI) da Universidade dos Açores tem uma 
nova direcção, tendo o Reitor da academia, João Luís 
Gaspar, marcado presença na cerimónia de tomada de 
posse, que decorreu ontem, na sala de mestrados. 

O Reitor da academia destacou a importância do 
Núcleo no campo da aprendizagem e no desenvolvi-
mento de actividades ligadas aos assuntos europeus e 
à política internacional, bem como as potencialidades 
que os alunos desta área têm num mundo em constante 
mudança ao nível político na europa e no mundo.

O Director do curso e da Cátedra Jean Monet, Carlos 
Amaral, desafiou, por seu turno, os alunos a seguirem o 
exemplo dos seus antecessores no Núcleo, pois o traba-
lho e a criatividade são essenciais para poderem fazer 
muito em prol da actividade académica e até mesmo da 
comunidade onde a academia se insere.

A nova direcção, saída da lista I, eleita na última se-eleita na última se-
mana, tem como presidente Paulo Freitas, vice-presi-tem como presidente Paulo Freitas, vice-presi-
dente Daniela Corvelo, Tesoureira Catarina Andrade e 
Secretaria Nicole Oliveira. Como vogais: Ana Teixeira, 
Raquel Santos, Carolina Terre, Rudi Medeiros; Fabia-
na Campolo, Diogo Ferreira, Sara Vieira, Emanuel 

Ferreira, Sofia Silva, Stephanie Raposo, Filipe Ferreira, 
Tatiana Moraes, Flávio Silva, Verónica Furtado e Luísa 
Aguiar. Da Assembleia-Geral a saber: Presidente: João 
Branquinho;  Vice-presidente Carina Andrade;  Secre-
tário Ruben Pacheco. 

De acordo com os elementos da lista vencedora, a 
lista nasceu  da vontade e determinação de vários alu-
nos dos diferentes anos de Estudos Europeus e Política 
Internacional que procuram inovar e destacar o curso 
na nossa comunidade.

Dizem os novos dirigentes que têm como principal 
desafio, dinamizar o NEPI, visando criar uma forte e 
coesa interligação entre os diferentes anos do curso, 
com o intuito de criar um espírito de companheirismo 
e entreajuda dos alunos mais velhos para com os novos 
do curso, transmitindo-lhes conhecimentos já adquiri-
dos.

Têm ainda como objectivo dinamizar a vertente 
prática do curso, através de diversas actividades que 
vão desenvolver ao longo do ano, e procurando sempre 
ser um veículo de ligação do curso para com a comuni-
dade. Assumem que são o futuro deste Portugal e desta 
Europa, por isso prometem mexer-se.

O Reitor João Luís Gaspar, o Director do Curso de Estudos Europeus e Política Internacional, Carlos Amaral, e o presidente 
da Associação Académica, Marco Andrade, marcaram presença na cerimónia de tomada de posse da nova direcção do NEPI

Cooperação ao ensino e à investigação científica no domínio 
dos Estudos Europeus e das Relações Internacionais

Já hoje, pelas 12h00, será assinado um Protocolo de 
cooperação entre a Deputada ao Parlamento Europeu, 
Sofia Ribeiro, e a Universidade dos Açores relativo ao 
ensino e à investigação científica no domínio dos Estu-
dos Europeus e das Relações Internacionais. 

Sofia Ribeiro assume que apoiará a investigação 
científica e o ensino na área dos Estudos Europeus na 
Universidade dos Açores aos níveis da leccionação de 
aulas, seminários e disciplinas, da participação em co-
lóquios, conferências e acções de extensão à comunida-
de, e da viabilização de visitas de estudo e de investi-
gação em bibliotecas e arquivos da especialidade. Sofia 
Ribeiro também assume o compromisso de apoiar as 
actividades desenvolvidas pela Universidade açoriana 
no âmbito dos Estudos Europeus e das Relações Inter-
nacionais, designadamente através das seguintes inicia-
tivas :Criação de um prémio anual a ser atribuído aos 

2 melhores alunos do curso de licenciatura em Estudos 
Europeus e Política Internacional e aos 2 melhores alu-
nos de curso de Mestrado em Relações Internacionais.

Estando em preparação um curso de doutoramento 
em Estudos Europeus centrado na Relação Transatlân-
tica, será igualmente atribuído prémio aos respectivos 
2 melhores alunos, logo que o mesmo se encontre em 
funcionamento. Entre outros pontos, a coordenação 
científica e académica do protocolo é da responsabili-
dade de um docente do nomeado pela Universidade sob 
proposta do Director do Departamento de História.

Os prémios serão atribuídos no início do segundo 
semestre de cada ano lectivo em cerimónia pública 
expressamente promovida para o efeito na Reitoria, 
pode ler-se nos termos do protocolo que será assinado 
hoje entre a deputada e a o reitor da academia açoria-
na                                                                   N.C.

José Andrade 
anuncia colecção 
sobre a diáspora

Uma colecção de quatro livros sobre as prin-
cipais comunidades açorianas espalhadas pelo 
mundo será editada nos próximos anos por inicia-
tiva de José Andrade. O deputado regional anun-
ciou o seu projecto na sessão solene de abertura 
da XVII Semana Cultural Açoriana de Toronto, 
que decorre na Casa dos Açores do Ontário, no 
Canadá.

José Andrade explicou que o projecto edi-
torial consiste na investigação e divulgação do 
percurso histórico e da caracterização actual da 
diáspora açoriana, tendo como referência as Ca-
sas dos Açores actualmente existentes no Cana-
dá, Estados Unidos da América, Brasil, Uruguai e 
Portugal continental.

Os quatro livros serão editados de 2015 a 
2017, com o apoio previsto da Secretaria de Es-
tado das Comunidades Portuguesas, em parceria 
com a Casa dos Açores de Lisboa, a nossa mais 
antiga instituição fundada em 1927, no âmbito 
das comemorações do seu 90º aniversário.

O projecto prevê um primeiro volume dedi-
cado às comunidades açorianas do Canadá, tendo 
como referência as Casas dos Açores de Ontário, 
Québec e Winnipeg, a editar no próximo ano. O 
segundo volume, também previsto para 2015, 
abordará as principais comunidades radicadas nos 
Estados Unidos da América, a partir das Casas 
dos Açores da Nova Inglaterra e da Califórnia.

As cinco Casas dos Açores implantadas no 
Brasil dominam o terceiro volume, que deverá 
ser editado em 2016, sobre as comunidades de as-
cendência açoriana do Rio de Janeiro, São Paulo, 
Baía, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Este li-
vro incluirá ainda a Casa dos Açores do Uruguai, 
recentemente oficializada.

O último volume da colecção intitulada “Aço-
rianos no Mundo” é dedicado às três Casas dos 
Açores implantadas em Portugal continental , no-Portugal continental , no-, no-
meadamente, Lisboa, Norte e Algarve, e deverá 
ser editado em 2017.

Em declarações prestadas esta semana ao jor-
nal “Correio da Manhã – Canadá”, de Toronto, 
José Andrade explicou que o seu projecto edito-
rial pretende “divulgar e valorizar as Casas dos 
Açores espalhadas pelo mundo para que sejam 
cada vez mais conhecidas e respeitadas, como 
merecem”.

Para além de intervir na sessão solene de 
abertura da XVII Semana Cultural Açoriana de 
Toronto, realizada domingo na Casa dos Açores 
do Ontário, onde aproveitou para divulgar a fu-
tura colecção “Açorianos no Mundo”, o deputado 
José Andrade proferiu segunda-feira uma con-
ferência pública sobre “As Casas dos Açores na 
eterna saudade do imigrante”.
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reserve já 296 285 740j
Rua Comandante Jaime de Sousa

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

Portugal no 9.º lugar dos países europeus 
com maior consumo de antibióticos

Portugal ocupa o 9.º lugar na tabela de 30 países europeus com maior consu-
mo de antibióticos, mas registou nos últimos dois anos uma redução a nível 
do consumo hospitalar destes fármacos, segundo um relatório que foi ontem 
apresentado.

Detida mulher ferida 
em episódio de violência 
que causou um morto 
em Esmeriz, Famalicão

A mulher que ficou ferida ontem de ma-
nhã num alegado episódio de violência do-
méstica em Esmeriz, Famalicão, foi detida, 
mas ainda continua hospitalizada, disse à 
Lusa fonte do Comando Territorial de Braga 
da GNR. 

Um homem de 40 anos morreu ontem de 
manhã e duas pessoas, mulher e filha, fica-
ram feridas num episódio que a GNR “tipifi-
cou como sendo de violência doméstica”. 

A Polícia Judiciária esteve no local a re-
colher indícios que possam ajudar a explicar 
o caso e o corpo do homem encontrava-se 
ainda no interior da habitação.

 A mulher e uma criança de 10 anos foram 
transportadas para o Hospital de Famalicão, 
depois de terem sido encontradas com esco-
riações em casa de um vizinho, explicou à 
SIC Sérgio Gomes, adjunto do comando dos 
Bombeiros de Famalicão.

O relatório Portugal - Prevenção e 
Controlo de Infecções e de Resistência aos 
Antimicrobianos em Números 2014 refere 
que “Portugal apresenta das mais elevadas 
taxas de resistência antimicrobiana” em re-
lação a algumas bactérias, mas aponta para 
uma descida do consumo de fármacos, so-
bretudo em meio hospitalar.

Aliás, em relação aos antibióticos de 
uma bactéria específica, e que é das mais 
comuns nas unidades de saúde - estafilo-
coco áureo -, houve mesmo uma redução 
de 15% na taxa de resistência entre 2012 
e 2014.

Ainda assim, Portugal continua a estar 
entre os países europeus com mais elevada 
taxa de resistência aos antibióticos usados 
para tratamento daquela bactéria.

No que respeita ao consumo apenas em 
hospitais, verificou-se uma redução global 
no consumo de antibióticos entre 2012 e 
2014, com diminuições de oito a 12% de-

pendendo do tipo de fármaco analisado.
O documento da Direcção-Geral da Saú-

de indica até que, em relação ao ambiente 
hospitalar, Portugal não está entre os países 
com maior consumo de antibióticos, apesar 
de esta recolha de dados estar circunscrita, 
no caso português, aos hospitais públicos.

Fora dos hospitais, em ambulatório, os 
distritos com menor consumo global de an-
tibióticos são Castelo Branco, Beja, Faro, 
Setúbal, Braga e Guarda.

Para melhorar a situação da resistência 
aos antibióticos, o relatório deixa várias re-
comendações para serem aplicadas às uni-
dades de saúde já no próximo ano, como a 
redução da duração média do tratamento ou 
o aumento de dias livres de antibiótico.

Outra das recomendações é a redu-
ção da percentagem de doentes que fazem 
profilaxia (prevenção) com antibióticos an-
tes de cirurgia.



A reunião de 2016 sobre segurança nuclear acontecerá em Chicago.

Rússia ausente da reunião sobre segurança 
nuclear de 2016 nos EUA
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Secretário-geral da NATO realiza 
primeira visita ao Afeganistão

A Rússia anunciou que não participará 
na reunião sobre segurança nuclear prevista 
para 2016 nos EUA, ao mesmo tempo que 
criticou a utilidade do encontro e o papel 
preponderante de Washington.

“Não nos parece possível participar nos 
preparativos da quarta reunião de cimeira 
sobre segurança nuclear”, anunciou o mi-
nistério dos Negócios Estrangeiros russo 
em comunicado.

Moscovo afirma que os três encon-
tros anteriores, celebrados em Washington 
(2010), Seul (2012) e Haia (2014), propicia-
ram “avanços significativos” em termos de 
segurança nuclear, mas destacou que a “par-
ticipação política não é a mais oportuna”.

Pedidos 15 anos de prisão para CEO 
da firma de ‘ferry’ que naufragou 
na Coreia do Sul

A Rússia alega que os EUA, Coreia do 
Sul e Holanda têm um papel predominante 
na preparação dos documentos oficiais, o 
que considera “uma discriminação flagran-
te em relação aos demais países”.

Também critica que os documentos fi-
nais do encontro de 2016 servirão de base 
para os trabalhos da ONU, da Agência In-
ternacional de Energia Atómica (AIEA) ou 
da Interpol, o que considera um viés pre-
judicial.

O ministério afirma ainda que a Rússia 
ampliará a cooperação com a AIEA, agên-
cia nuclear da ONU com sede em Viena.

A reunião de 2016 sobre segurança nu-
clear acontecerá em Chicago.

O Ministério Público da Coreia do Sul 
pediu ontem uma pena de 15 anos de prisão 
para o presidente da firma que operava o ‘fer-
ry’ Sewol, por considerar ser parcialmente 
responsável pelo naufrágio que fez mais de 
300 mortos.

“Pedimos 15 anos de prisão para o argui-
do, tendo em conta a escala do desastre, o 
seu estatuto e responsabilidade nas causas”, 
disse o procurador Park Jae-Eok, referindo-
se a Kim Han-Sik, CEO da Chonghaejin Ma-
rine Co., que está a ser julgado na cidade de 
Gwangju.

O Ministério Público também pediu pe-
nas de prisão efectiva de entre quatro e seis 
anos para dez outros arguidos que estão a ser 
julgados com Kim Han-Sik.

O secretário-geral da NATO, 
Jens Stoltenberg, iniciou ontem a 
sua primeira visita ao Afeganistão, a 
menos de dois meses do fim da mis-
são de combate da coligação interna-
cional, informou, em comunicado, a 
aliança.

Stoltenberg deve encontrar-se 
com o Presidente afegão, Ashraf 
Ghani, bem como com o chefe do 
Executivo, Abdullah Abdullah.

Depois do fim da missão de com-
bate da Força Internacional de As-
sistência para a Segurança (ISAF), 
prevista para o final de dezembro, a 
NATO vai manter a sua presença no 
Afeganistão em 2015 com uma nova 
missão, reduzida, de assistência e 
formação.

Barack Obama diz-se atento e disponível
às preocupações dos norte-americanos

O Presidente dos Estados Unidos, Bara-
ck Obama, diz compreender a insatisfação 
dos eleitores. “A todos os que votaram que-
ro dizer-vos que vos ouço. Aos dois terços 
que optaram por não votar nas eleições de 
ontem ouço-vos também. Todos temos de 
dar aos americanos razões para acredita-
rem que o chão por baixo dos pés é seguro, 
que há razões para terem confiança no fu-
turo, que há oportunidades para os jovens 
poderem prosperar e que os decisores em 
Washington estão preocupados com as pes-
soas”, disse.

Obama reage assim à derrota esta ter-
ça-feira na votação intercalar para o con-
gresso. O partido republicano conseguiu a 

maioria que lhe faltava no Senado.
Numa longa conferência de imprensa na 

Casa Branca, o líder norte-americano mos-
trou total disponibilidade para trabalhar de 
forma construtiva com os seus adversários 
nos próximos dois anos.

As últimas projecções da imprensa 
norte-americana apontam para a conquista 
de 52 lugares por parte dos republicanos. 
Fica, assim, ultrapassada a barreira dos 51, 
necessária para assumir o controlo do Se-
nado.

Na Câmara dos Representantes, o Par-
tido Republicano também deverá manter a 
maioria com a previsão de 226 a 241 dos 
435 lugares na Câmara a ser ocupados pela 

oposição e Obama.
Obama anunciou ainda que vai pe-

dir formalmente ao Congresso que deba-

ta a autorização do uso à força contra o 
autoproclamado Estado Islâmico.



Correio dos Açores,  7 de Novembro de 2014     economia/publicidade24

Em frente à entrada do Pinhal da Paz
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

MÁRMORES
GRANITOS
QUARTZ
ARTE FUNERÁRIA
CAMPAS; LÁPIDES;
IMAGENS;
FOTOPORCELANA

A última homenagem 
a um ente querido

Efetuamos montagens de campas

CAMPAS; LÁPIDES;
IMAGENS;
FOTOPORCELANA
Efetuamos montagens de campas

Arrenda-se 
Casa, mobilada e equipada, junto dos 

quatro cantos dos Arrifes, com um quarto 
de cama, cozinha/sala de jantar, WC. Pos-
sui parque de estacionamento privativo e 
quintal. (Renda 275 euros mensais). 

Contactar: 912705561/296682681

Como anunciar: 1 - Escreva o anúncio no quadriculado cada letra em cada espaço. 2- Deixe um espaço entre cada palavra. 3 - O preço mínimo é de 7,00€+IVA. 4 - O 
anúncio é publicado 24h depois. 6 - O cupão deve ser enviado para a morada acima indicado, bem como o seu valor. 7 - No caso de querer obter as respostas na sua 
residência, deverá enviar os valores selados correspondentes. 8 - Este jornal não sai às 2ª feiras.

7,00€

8,00€

9,00€

10,00€

11,00€

12,00€

13,00€

Nome:

Morada:

Código Postal:                               Telefone:

Data de Publicação:

SECÇÕES:

Lotes    Casas    Apartamentos    Carros    Motas
Compra
Vende

Compra
Vende
Aluga

Compra
Vende
Aluga

Compra
Vende

Compra
Vende

E
nv

ie
 e

st
e 

cu
pã

o 
pa

ra
 a

 s
eg

ui
nt

e 
m

or
ad

a:
 

R
ua

 D
r. 

Jo
ão

 F
ra

nc
is

co
 d

e 
S

ou
sa

, n
.º

 1
4

95
00

 - 
P

on
ta

 D
el

ga
da

w
eb

: w
w

w
.c

or
re

io
do

sa
co

re
s.

ne
t

E
-m

ai
ls

: p
ub

@
co

rr
ei

od
os

ac
or

es
.n

et
 | 

Jo
rn

al
@

co
rr

ei
od

os
ac

or
es

.n
et

 | 
de

sp
or

to
@

co
rr

ei
od

os
ac

or
es

.n
et

Curso de Astrologia
Aceitam-se inscrições. Consul-

tas de aconselhamento astrológi-
co; previsão astrológica.
Contactar: 
astrologia2013@hotmail.com 
- Telm. 912 131 709.

Galp e Jerónimo Martins animam 
bolsa nacional

Infobolsa

O “Correio dos Açores” não se responsabiliza por even-
tual incorrecção ou deficiência dos dados apresentados, 
bem como pela utilização que os investidores fizerem da 

informação.

Maria Luísa Dias
 
Faleceu no dia 5, do corrente mês, na 

freguesia da Candelária, Concelho de Ponta 
Delgada, Maria Luísa Dias, com 89 anos de 
idade.

O seu funeral realizou-se ontem, dia 6, 
pelas 13h00, após missa de corpo presente 
na Ermida dos Mosteiros, prosseguindo-se o 
trajecto fúnebre para o cemitério local.

À família enlutada as nossas sentidas 
condolências.

Falecimentos

Eduardo Manuel 
Machado Sousa

 
Faleceu no dia 1, do corrente mês, no 

Hospital do Divino Espírito Santo, em Pon-
ta Delgada, Eduardo Manuel Machado de 
Sousa, com 83 anos de idade. Era viúvo de 
Maria Julieta Gomes de Sousa.

O seu funeral realiza-se hoje, dia 7, pe-
las 14h00, após missa de corpo presente na 
Ermida de São Joaquim, prosseguindo-se o 
trajecto fúnebre para o cemitério local.

À família enlutada as nossas sentidas 
condolências.CONVOCATÓRIA

A Mesa da Assembleia Geral, nos termos do art.° 42 dos Estatutos, convoca todos os sócios para uma 
Assembleia Geral, a realizar no dia 18 de Dezembro de 2014, pelas 20H30 com a seguinte ordem de trabalhos:

1.º Análise e aprovação do Plano de Atividades e orçamento para o ano 2015. 
2.º Outros assuntos de interesse.
A Assembleia Geral reunirá à hora marcada na convocatória se estiver presente mais de metade dos asso-

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

O Presidente da Assembleia Geral
Eduardo da Silva Vieira

Missa do 7.º Dia

Eduardo Manuel Machado Sousa
A família participa que manda celebrar uma missa amanhã dia 8 na igreja S. Pedro, 

Ponta Delgada pelas 19 horas, sufragando a alma do saudoso extinto, agradecendo desde 
já a todos quantos possam participar neste ato litúrgico.

Na impossibilidade de o fazer pessoalmente vimos por este meio agradecer ao pessoal 
da medicina II e III. A todos um bem haja.

O mercado português fechou em alta 
pela segunda sessão consecutiva animada 
pelo forte ganho da Jerónimo Martins. A 
Galp Energia fechou o dia a subir 1,22%.

O principal índice da bolsa nacional 
avançou 0,53% para 5.177,95 pontos, com 
sete cotadas em alta e 11 em queda.

 As acções da Jerónimo Martins regista-
ram a maior subida do PSI-20, ao valorizar 
3,79% para 7,784 euros. A retalhista chegou 
a valorizar mais de 6% durante a sessão para 
negociar muito próximo dos 8 euros por ac-
ção.

 No retalho o dia foi de ganhos com a 
Sonae SGPS a valorizar 1,77% para 1,091 
euros.

 No sector da energia, a Galp contrariou 
o sentimento negativo ao valorizar 1,22% 
para 11,22 euros, apesar de os preços do 
petróleo continuarem a cair nos mercados 
internacionais.

 Jornal de Negócios



Correio dos Açores publicidade



Correio dos Açorespublicidade



Correio dos Açores, 7 de Novembro de 2014

Correio Desportivo

2.ª edição da Gala do Desporto de Ponta Delgada com 
demonstração de Artes Marciais e Desportos de Combate

No próximo dia 15 de Novembro

A gala, que terá como palco 
o Coliseu Micaelense, é aberta a 
todo o público em geral. A entra-
da é gratuita, mas como se trata 
de uma iniciativa de cariz soli-
dário, será colocada à entrada 
do Coliseu uma tômbola “onde 
todos os interessados poderão 
depositar as verbas que, poste-
riormente, reverterão a favor de 

todas as associações e/ou instituições que tenham atletas 
portadores de deficiência e no final da gala, será sorteado 
um dos clubes do concelho que possua nas suas secções 
atletas do desporto adaptados” explicou o Vereador da 
CMPD, Pedro Furtado na abertura da conferência de im-
prensa realizada ontem, no Centro Municipal de Cultura, 
salientando que no “ano passado a verba angariada foi 
de seiscentos euros, montante que este ano queremos ver 
aumentado”. 

Ao todo serão cerca de setenta e cinco atletas repre-
sentando cinco clubes de Ponta Delgada, como Karate, 
Aikido, Kickboxing, Hiu-Jitsu brasileiro e o Judo que 
assumem este ano um carácter inovador e inédito “pela 
primeira vez nos Açores teremos uma gala dedicada aos 
desportos exclusivamente às artes marciais e aos despor-
tos de combate. Dar uma maior visibilidade ao trabalho 
realizado pelos técnicos, atletas e dirigentes destas mo-
dalidades, contribuir para um melhor conhecimento das 
modalidades junto do público e deste modo atrair novos 
praticantes, bem como dar o reconhecimento público de 
modalidades que têm dado títulos nacionais e internacio-

nais à região e que nos últimos anos, tem aumentado de 
forma exponencial o número de praticantes, contribuir 
para desmitificar a ideia que estas modalidades são vio-
lentas e que são para uso exclusivo de práticas com a fi-
nalidade de auxílio à defesa pessoal. Procuramos também 
com esta gala diferenciar artes marciais de mera violência 
física e exigência do cumprimento por parte destas mo-
dalidades de códigos de ética por parte dos seus prati-
cantes, de defesa de valores como a honra, a humildade 
e o respeito pelo adversário, fazem destas modalidades, 
algumas delas seculares, verdadeiras escolas de ensino de 
virtudes para a vida essenciais para a vida”, frisou Pedro 
Furtado.

Reconhecimento de mérito e promoção 
das actividades

Por seu lado o presidente da Câmara Municipal de 
Ponta Delgada, José Manuel Bolieiro realçou “a nossa 
reflexão foi de fazer da Gala do Desporto um momento 
de reconhecimento do mérito desportivo e ela teria uma 
periodicidade bi-anual. Vamos encontrar nesta periodici-
dade anual, uma lógica para manter o projecto inicial. O 
reconhecimento do mérito para os atletas e atribuição de 
troféus que será bi-anual. Este ano, vamos reconhecer o 
mérito a modalidades que tenham tido sucesso mas, que 
tem sobretudo na gala uma oportunidade de promoção 
das mesmas e não já uma atribuição de troféus e títulos 
honoríficos. Portanto, vamos intercalar por esta periodi-
cidade, entre a gala de reconhecimento do mérito e a gala 
de promoção de actividades desportivas que justificam 

A Câmara Municipal de Ponta Delgada através do Gabinete de Apoio ao Desporto (GAD), vai levar a efeito, 
no próximo dia 15 de Novembro, pelas 21h00, na grande e bonita sala do Coliseu Micaelense, a 2.ª edição da 
Gala do Desporto de Ponta Delgada com demonstração de Artes Marciais e Desportos de Combate, com fins 
solidários, que será apresentada pelo jornalista da RTP/RDP Açores, Gonçalo Cordeiro.

um elemento e um momento de promoção, que garantem 
notoriedade não apenas ao Concelho de Ponta Delgada, 
mas aos Açores, ao atleta e dirigente açoriano.

Com esta gala de 2014, dedicada às artes marciais, 
estamos a inovar e a criar características na política de 
apoio ao desporto por parte do município, com reconhe-
cimento de mérito e promoção das actividades”, reiterou 
o presidente Bolieiro.

Por: João Patrício
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Matrícula especial 
para os carros de ralis

Automobilismo
Visita do Benfica 
“enche” Estádio 
da Madeira

No domingo (15h00)

O jogo Nacional - Benfica, da décima 
jornada da I Liga, na tarde de domingo no 
Estádio da Madeira, deverá lotar o recinto 
dos “alvinegros”, por diversas razões, en-
tre as quais o facto de se disputar durante a 
tarde, mais concretamente às 15h00.

No entanto, o horário do jogo não é a 
única razão, uma vez que o preço dos in-
gressos é acessível aos bolsos e a lideran-
ça do Benfica levará à Chpupana muitos 
apaziguados do clube da Luz.

A mais recente vitória do Benfica, 
sobre o Mónaco (1-0) na Liga dos Cam-
peões, também ajuda a encher o recinto, 
sendo, por isso, vários os motivos que le-
varão os adeptos a acorrer em massa ao 
encontro.

Os jogos da IV eliminatória da Taça de 
Portugal começam a ser disputados a 21 de 
Novembro e, na circunstância, serão quatro 
as partidas alvo de transmissão televisiva 
em directo, na Sport TV. Eis os horários e 
os jogos com transmissão televisiva:

21.11.2014 | Sexta-feira: 19h30 - SC 
Espinho vs Sporting CP (Estádio Mar-
colino de Castro). 22.11.2014 | Sábado: 
17h00 - CD Trofense vs CF “Os Belenen-
ses” (Estádio CD Trofense). 18h45 - SL 
Benfica vs Moreirense FC (Estádio da 
Luz). 23.11.2014 | Domingo: 18h15 - Vi-
tória SC vs SC Braga (Estádio D. Afonso 
Henriques). 

Na edição de ontem, na notícia sobre 
o torneio no campo de golfe da Aroei-
ra, do Circuito Liberty Seguros, rece-
bemos uma nota de Francisco Matos a 
informar que a participação açoriana 
no evento esteve entregue aos jovens 
Tiago Nunes, (São Miguel) e Ricardo 
Garcia, (Terceira) e, não contou com 
a sua participação, nem de Rigoberto 
Oliveira e de José Nicolau Melo, visto, 
estarem a participarem num torneio cá 
na ilha, onde apenas o José Nicolau não 
participou.

Neste sentido, a classificação que 
apresentamos dos golfistas açorianos, 
corresponde ao Ranking Nacional Mas-
culino - BPI 2014 e não à prova acima 
citada.

As nossas desculpas aos visados.  

Quatro jogos 
da Taça na Sport 
TV 

Futebol

Rectificação Já são conhecidos os árbitros que vão 
estar na sétima jornada da Liga Meo Aço-
res, marcada para este fim-de-semana que 
se avizinha. 

Vejamos o respectivo alinhamento:
Prainha - Rabo de Peixe, sábado, 16h00, 

campo de São Roque do Pico, árbitro Pau-
lo Simão, assistentes Luís Silveira e João 

Silva, observador Paulo Sousa (Horta). 
Sporting Ideal - Vale Formoso, domingo, 
15h00, campo da Ribeira Grande, árbitro 
André Almeida. 

Barreiro - Flamengos, domingo, 11h30, 
campo do Barreiro, árbitro Duarte Travas-
sos, observador Hugo Teixeira (Angra do 
Heroísmo). Lusitânia - Sporting de Guada-

lupe, sábado, 15h00, estádio João Paulo II, 
árbitro David Rodrigues, assistentes Marco 
Medeiros e Gonçalo Silveira, observador 
Luís Silva (Ponta Delgada).

Marítimo da Graciosa - Boavista da Ri-
beirinha, sábado, 15h30, estádio de Santa 
Cruz da Graciosa, árbitro Paulo Goulart, 
assistentes Pedro Silva e José Valério. 

O governo aprovou em Con-
selho de Ministros um decreto-lei 
que estabelece o regime jurídico 
da aprovação, atribuição de matrí-
cula, alteração de características e 
inspecção de veículos participan-
tes em competições desportivas, 
para efeitos de circulação na via 
pública. 

Actualmente o Código da Es-
trada só admite a circulação destes 
veículos, desde que matriculados e 
dispondo dos sistemas, componen-
tes ou acessórios aprovados. No 
entanto ao serem objecto de alte-
rações para participarem em com-
petições desportivas muitos dos 
referidos veículos deixam de estar 
conformes com a regulamentação 
existente e, consequentemente, 
deixam de poder ser matriculá-
veis.

Assim, atendendo a um desejo 
antigo do movimento desportivo motoriza-
do, é criado um regime excepcional para au-
tomóveis, ciclomotores, motociclos, triciclos 
e quadriciclos com motor, para que possam, 
em condições especiais, circular na via públi-
ca no âmbito das competições desportivas.

Principais aspectos do regime:
· As características técnicas do veículo 

devem ser aprovadas pela respectiva federa-

ção desportiva titular do estatuto de Utilida-
de Pública Desportiva;

· Se o veículo for aprovado, é-lhe atribu-
ída uma matrícula específica que o identifica 
como veículo participante em competição 
desportiva;

· A federação estabelece, com o Instituto 
de Mobilidade e dos Transportes (IMT), para 
efeitos da inspecção periódica, os aspectos a 
controlar e os critérios de aprovação e repro-

vação do veículo;
· O veículo pode circular na via pública 

entre as 48 horas antes do início da compe-
tição desportiva em que vai participar e as 
48 horas após o final da mesma e, excepcio-
nalmente, quando se desloque a centros de 
inspecção.

Prevê-se ainda um regime contraorde-
nacional para o caso de violação das regras 
previstas no diploma. (ralisonline)

Duarte Travassos no Barreiro/Flamengos 
e David Rodrigues no Lusitânia/Guadalupe

7.ª Jornada da Liga Meo Açores de Futebol

“Vamos todos ajudar a bebé Margarida!”
Cristiano Ronaldo:

Cristiano Ronaldo partilhou a página do 
Facebook criada para recolher fundos para 
ajudar os pais da bebé  a pagar as despesas 
com o internamento no Dubai.

No dia em que recebeu a terceira Bota 
de Ouro da carreira, o madeirense utilizou a 
rede social para se associar à campanha de 
solidariedade, tendo também partilhado a 

página do Facebook para dizer: “Let’s all 
support baby Margarida. No help is too 
small” (Vamos todos apoiar a bebé Marga-
rida. Toda a ajuda é pouca).
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Numa iniciativa do Au-
tomóvel Clube dos Açores 
- SPEED e com apoio da 
Câmara Municipal de Ponta 
Delgada, num dia muito es-
pecial (08.12.2014), vai ter 
lugar a concentração de todos 
os pilotos de ralis e motos 
que mais relevo obtiveram 
na época finda, numa zona 
central da cidade, as Portas 
da Cidade, para que possam 
divulgar a sua temporada e 
tornar publico a próxima.

Naquele espaço e na 
quadra festiva que se apro-
xima, o dia 8 de dezembro, 
será uma oportunidade a não 
perder para a visitar o “Azo-
res–Sports and Rally Day 
2014” e recordar situações 
de uma temporada que aca-
bou recentemente.

Será também uma forma 
dos patrocinadores terem 
mais uma hipótese de serem 
novamente falados num meio muito especial 
para os Desportos Motorizados dos Açores, 
uma situação em que todos os pilotos terão 
claras vantagens.

O período reservado para o evento decor-

rerá das 09h00 às 24h00 do dia 8 de dezem-
bro de 2014.

As inscrições estão abertas e todos os 
pilotos de ralis e motocross deveram for-
malizar a sua intenção através do email para 
acacores@gmail.com

No dia 8 de Dezembro

“Azores – Sports and Rally Day 2014”
Na ilha do Faial
2.ª edição do Azores Trail Run vai integrar 
Circuito Nacional da modalidade 

O Clube Independente de Atletismo Ilha 
Azul (CIAIA) apresentou, na passada sexta-
feira, a 2.ª edição do Azores Trail Run, que 
ocorrerá no dia 30 de Maio de 2015, na ilha 
do Faial.

Na apresentação do evento a organização 
deixou no ar a possibilidade deste Azores Trail 
Run contar com o alpinista espanhol Kilian 
Jornet Burgada, corredor de longa distância, 
tricampeão do mundo Skyrunner série 2007-09, 
vencedor do 2011 Western States Endurance 
Run, considerado o aventureiro do ano  2014, 
pela revista National Geografic Traveler.

 A primeira edição do Azores Trail Run 
foi um sucesso que contou com 215 atletas 
inscritos, vindos de Portugal, Espanha, França, 
Itália, Grécia, Holanda, Bélgica, Dinamarca, 
Noruega, Alemanha, Brasil, Estados Unidos 
da América, África do Sul e Nova Zelândia.

A segunda edição, agendada para maio do 
próximo ano, vai no mesmo caminho, sendo 
prova disso o facto da prova ir integrar o Cir-
cuito Nacional de Trail Ultra de 2015 da Asso-
ciação de Trail Running de Portugal, que lhe 
conferiu a categoria de Trail Ultra Média grau 
2. Isto significa que os atletas que terminem a 
prova entrarão para o Ranking Nacional 2015.

O Azores Trail Run resulta de uma parce-
ria entre o CIAIA e o Parque Natural do Faial 
e conta com o apoio do Governo dos Açores, 
O objectivo da prova passa pela promoção e 
divulgação turística e ambiental dos Açores.

O diretor de prova, Mário Leal, explicou 

que a segunda edição do Azores Trail 
Run irá manter o mesmo percurso, uma 
vez que “a prova dos 48 kms, Faial Cos-
ta a Costa, foi escolhida pela Associa-
ção Portuguesa de Trail, para integrar o 
circuito nacional”. Mário Leal, revelou 
ainda que no próximo ano esta prova 
vai pertencer à ITRA -International 
Trail Running Association e à EMM 
- European Mountain marathon.

Mário Bastos, presidente do 
CIAIA, garantiu que o objectivo do 

clube à corresponder à elevada fasquia deixa-
da pela primeira edição e, se possível, garantir 
uma participação ainda maior.

João Bettencourt, director regional do Tu-
rismo, enalteceu o trabalho dos muitos volun-
tários que, durante a primeira edição da prova, 
deram apoio aos atletas, lembrando que mui-
tos dos comentários feitos pelos participantes, 
para além de elogiar as paisagens, a prova e a 
organização, elogiaram também todos aqueles 
que deram apoio, quer nos postos de abaste-
cimento, que nos pontos de ligação. Também 
José Leonardo Silva, presidente da Câmara 
Municipal da Horta, elogiou a participação dos 
voluntários, salientando a vontade da autarquia 
de contribuir para os eventos que permitam a 
promoção do Faial fora de portas.

As inscrições para esta prova estarão aber-
tas a partir de 7 de Novembro e a organização 
tem elevadas expectativas em relação ao nú-
mero de participantes, por isso para 2015 as 
inscrições serão limitadas.

O Trail Running, modalidade em grande 
crescimento em todo o mundo, é um tipo de 
corrida bastante diferente da pista e da estra-
da, que consiste em correr por trilhos técnicos, 
muitos deles inacessíveis de outra forma, le-
vando os participantes a descobrir e contactar 
com a natureza de uma forma mais intensa. É 
uma atividade caracterizada pela dureza dos 
percursos e pelos grandes desníveis que apre-
senta. (Tribuna das Ilhas)

O antigo ciclista micaelense Carlos Simão, 
vítima há quarenta anos de um aparatoso aci-
dente de bicicleta, em que resultou em diver-
sas fracturas no(s) (braços) húmero esquerdo e 
baço, vai fazer-se à estrada este sábado.

Recuperado há muito do acidente Simão, 
nunca desistiu de praticar desporto e, este sába-
do dia 8 de Novembro, vai de novo fazer-se à 
estrada, em jejum, desta feita fazendo uma pro-
longada caminhada, a partir da Ribeira Grande, 
com início às 03h00 de madrugada, com passa-
gens pelas Capelas, Ramal dos Mosteiros, com 
chegada prevista às Feteiras, (local que sofrera 
o acidente), pelas 12h30.

Apesar de padecer da doença diabética, 
Carlos Simão, pretende assim cumprir pela ter-
ceira vez consecutiva uma promessa, há muito 
prometida, e que se esgota com esta longa ca-
minhada, de amanhã mas, não aconselha a nin-
guém a fazer estes percursos em jejum.

Entretanto, o antigo ciclista através do 
pequeno diálogo com o repórter do “Correio 
Desportivo, faz um apelo aos automobilistas 
que evitem a sua aproximação, a fim de evita-
rem quaisquer danos pessoais e, às pessoas das 
localidades por onde irá passar, que tenham a 
bondade em colaborarem no cumprimento da 
sua promessa.         

Com saída pelas 03h00 da madrugada
Carlos Simão faz caminhada entre 
Ribeira Grande e Feteiras 
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Mercado: 
Fábio Coentrão 
na mira do 
Manchester United

«Sinto-me preparado para ajudar 
a equipa», assegura Quaresma 

FC Porto

O internacional português Fábio Coen-
trão é apontado como hipótese para reforçar 
o Manchester United, já no próximo mercado 
de inverno, avança a imprensa inglesa desta 
quinta-feira. 

O lateral esquerdo do Real Madrid, que 
está a recuperar de uma lesão, é alvo de Van 
Gaal para reforçar o Manchester United.

A notícia é avançada pelo britânico Daily 
Star, que garante ainda que os responsáveis 
do Manchester United estarão na disposição 
de oferecer cerca de 34,5 milhões de euros 
pelo passe do internacional português.

Contra tudo e contra todos, Luís Filipe 
Vieira conseguiu segurar Enzo Perez no último 
mercado de verão. Contudo, a tarefa pode re-
velar-se muito complicada ou até mesmo im-
possível no próximo mês de janeiro. Peter Lim, 
proprietário do Valência, mantém o desejo de 
contratar o médio argentino. 

Segundo a edição de ontem do jornal Super 
Deporte, Peter Lim já terá avisado o interna-
cional argentino para se preparar para rumar à 
equipa de Nuno Espírito Santo em janeiro. 

No Mestalla existem muito milhões para in-
vestir em novas contratações e a boa campanha 
interna do clube ‘che’ está a tornar o Valência 
na equipa temível que conseguiu ser no início 
do século XXI, com Rafael Benitez ao leme. 

«O Enzo é um jogador que sempre interes-
sou ao clube. O Valência tem-no seguido e o 
seu nome poderá estar na mesa futuramente. É 
um dos jogadores que poderá ser tido em conta 
quando chegarem as decisões», comentou Pe-
ter Lim. 

Enzo Perez pode 
ser ‘prenda de natal’ 
de Nuno Espírito 
Santo 

Pedro Proença no 
mundial de clubes

FIFA

O árbitro português, Pedro Proença  foi um dos nomeados 
pela FIFA para arbitrar no Mundial de Clubes, prova que irá ter 
lugar em Marrocos.

Com 44 anos, internacional desde 2003, o juiz de Lisboa com-
pleta o leque de grandes provas com a que lhe faltava no currículo, 
pois já esteve nas maiores de selecções (Mundial, Europeu e Con-
federações) e nas de clubes (Liga dos Campeões e Liga Europa).

Inclusivamente, o seu melhor ano, foi 2012, quando arbitrou a 
final da Liga dos Campeões, entre o Bayern Munique e o Chelsea, 
e a final do Campeonato da Europa, que a Espanha ganhou contra 
a Itália.

Mikko Hirvonen termina 
carreira nos ralis

Na última prova do Mundial 

O piloto finlandês Mikko Hirvonen (Ford) anunciou que vai 
terminar a carreira no final da presente temporada do campeonato 
Mundial de ralis.

Hirvonen, de 34 anos, vai despedir-se no rali da Grã-Bretanha, 
última prova do Mundial, que decorrerá de 14 a 16 de novembro.

O finlandês, que actualmente ocupa a quarta posição no Mun-
dial de pilotos, foi quatro vezes vice-campeão do Mundo e duas 
vezes terceiro classificado, sempre atrás do francês Sebástien 
Loeb, que se sagrou campeão mundial em nove ocasiões.

“Foi uma rivalidade saudável [com Sebástien Loeb]. Ele foi 
um companheiro de equipa e um rival pelo qual tenho muito res-
peito e acho que é um sentimento mútuo”, afirmou Hirvonen.

A Selecção Nacional sub-21 
conheceu ontem os seus adver-
sários no Campeonato da Europa 
República Checa 2015 no sorteio 
realizado, em Praga. A Equipa das 
Quinas ficou integrada no Grupo B 

juntamente com a Inglaterra, a Itália e a Suécia.
A fase final será disputada em quatro estádios (dois em Praga, 

um em Olomuc e outro em Uherske Hradiste), entre os dias 17 e 30 
de junho.

Os sub-21 lusos estiveram  representados pelo treinador na-
cional, Rui Jorge, e pelo team manager, António Cravinho. Pavel 
Nedved, embaixador da competição, foi uma das figuras do futebol 
internacional presentes no sorteio.

Grupo A - República Checa, Alemanha, Dinamarca e Sérvia.

Grupo B - Inglaterra, Itália, Portugal e Suécia.

1.ª Jornada
República Checa - Dinamarca
Alemanha - Sérvia 
Inglaterra - Portugal 
Itália - Suécia

2.ª Jornada 
Sérvia - República Checa
Alemanha - Dinamarca
Suécia – Inglaterra
Itália – Portugal

3.ª Jornada
República Checa - Alemanha
Dinamarca - Sérvia
Inglaterra - Itália
Portugal – Suécia

Portugal no grupo B com Itália, 
Inglaterra e Suécia

Sub 21 

No FC Porto de Julen Lopetegui 
não existem titulares indiscutíveis e 
Ricardo Quaresma não foge à regra. 
O extremo luso já parece habituado 
à ideia de que, neste plantel, tanto 
pode ser titular como não-convo-
cado. Além disso, garante, não tem 
qualquer tipo de atrito com o técnico 
espanhol. 

«Tenho boa relação, tanto com 
o treinador como com toda a gente. 
Trabalhamos todos para o mesmo 
objectivo», destacou Ricardo Qua-
resma, que na vitória do FC Porto 
frente ao Atlético Bilbau (0-2), ante-
ontem, entrou para o lugar do ‘apa-

gado’ Cristian Tello, mas também 
não se conseguiu destacar. 

De resto, à medida que a épo-
ca vai avançando e as coisas vão 
correndo de feição ao FC Porto, 
Quaresma sente-se cada vez mais 
capaz de ajudar a equipa a atingir 
os seus objectivos. 

«Sinto-me bem, preparado 
para ajudar a equipa. Comecei a 
ganhar confiança e, dessa forma, 
as coisas saem naturalmente. Mas 
não tenho pressa de nada, pois o 
mais importante é a equipa», re-
matou, citado pelo jornal A Bola. 



Correio dos Açores, 7 de Novembro de 2014 publicidade 31



Correio dos Açores, 7 de Novembro de 2014passatempos/publicidade 32

Rua Joaquim Maria Cabral, nº16
Zona Comercial dos Valados

9500-681 Ponta Delgada
Telf.: 296 684 887 – Telm.: 966 960 699 / 913 812 555

José António M. Pacheco

Oficina de Manutenção
e Reparação de Viaturas

OFICINA CERTIFICADA

MÃO DE OBRA >> 17,50€ / HORA (+IVA)

Regeneração do Filtro de Particulas Diesel

Visite-nos
Valados Rua Cristiano Frazão Pacheco, 39 e 40

mcabralefilhaslda@sapo.pt

PREÇOS ESPECIAIS
PARA SI

Japro

M.Cabral & Filhas, Lda

Bricolage
Jardim
Construção

COMPRESSOR 100 LT
2.75 HP MONOFÁSICO 

SOLDADOR INVERT 250 AMP

Tel. 296 684 271
tlm: 919 521 930 / 916 638 163
Fax: 296 298 291

€295€281,70

SUDOKU SUDOKU

Grau de dificuldade 
fácil

Grau de dificuldade 
difícil

Diferenças
Encontre as 7 diferenças existentes

Complete
Complete o desenho
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SÃO SEBASTIÃO
Apartamento T2. 
Garagem e Arrecadação. 
Centro da Cidade.

FURNAS
Moradia V3 p/ Reconstrução. 
Bons Acessos. 
Oportunidade.

PD093140386             € 110.000,00PD093140388             € 65.000,00

SÃO PEDRO (OCEANUS)
Apartamento T2. Lugar de Estacionamento e 
Arrecadação. Excelente Localização.

SÃO SEBASTIÃO
Apartamento T5. Garagem. Centro da Cidade. 
Junto a Serviços, Comércio e Escolas.

PD093140382            € 140.000,00PD093140385             € 165.000,00

SANTA BÁRBARA
Lote c/ 978 m2.
2 Frentes. 
Bons Acessos.

SÃO JOSÉ
Moradia V5 c/ Apartamento T1 p/ Rendimento. 
Bom Estado de Conservação. 
Centro da Cidade.

PD093140383             € 45.000,00PD093140387             € 218.000,00

SÃO PEDRO
Moradia V4. 
Quintal.
Boa Localização.

FAJÃ DE CIMA
Moradia V2 Inserida em Prédio c/ 15.143 m2. 
C/ Várias Construções de Apoio à Agricultura.

PD093140389             € 120.000,00PD093140054             €265.000,00
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signos
CARNEIRO

(21/03 a 20/04)

TOURO
(21/04 a 20/05)

GÉMEOS
(21/05 a 20/06)

CARANGUEJO
(21/06 a 22/07)

LEÃO
(23/07 a 22/08)

VIRGEM
(23/08 a 22/09)

BALANÇA
(23/09 a 23/10)

ESCORPIÃO
(24/10 a 21/11)

SAGITÁRIO
(22/11 a 20/12)

CAPRICÓRNIO
(21/12 a 19/01)

AQUÁRIO
(20/01 a 19/02)

PEIXES
(20/02 a 20/03)

 

Previsão do estado do tempo
nos Açores

3 m

3 m

2 m

15.º

15.º

I n f o r m a ç ã o  d o  I n s t i t u t o  P o r t u g u ê s  d o  M a r  e  d a  A t m o s f e r a

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

Centro 
de Baixa Pressão

15º
19º15º

19º

14.º
18.º 10/30 Km/h

GRUPO CENTRAL

Períodos de céu muito nublado com boas 
abertas.

Vento norte bonançoso a moderado 
(10/30 km/h), rodando para noroeste.

ESTADO DO MAR
Mar de pequena vaga a cavado.

Ondas noroeste de 3 metros.
Temperatura da água do mar: 19ºC

TEMPERATURAS MÍNIMAS 
E MÁXIMAS PREVISTAS:

Horta: 15 / 19ºC
Angra do Heroísmo: 14 / 19ºC

GRUPO ORIENTAL

Períodos de céu muito nublado com 
boas abertas.

Aguaceiros fracos durante a madrugada 
e início da manhã.

Vento norte bonançoso a moderado 
(10/30 km/h), rodando para noroeste.

ESTADO DO MAR
Mar de pequena vaga a cavado.

Ondas noroeste de 2 metros.
Temperatura da água do mar: 20ºC

TEMPERATURAS MÍNIMAS 
E MÁXIMAS PREVISTAS:

Ponta Delgada: 15 / 19ºC

GRUPO OCIDENTAL

Períodos de céu muito nublado 
com abertas. Aguaceiros fracos 

durante a madrugada.
Vento noroeste bonançoso a 

moderado (10/30 km/h), rodando 
para oeste.

ESTADO DO MAR
Mar de pequena vaga a cavado.

Ondas noroeste de 3 metros.
Temperatura da água do mar: 19ºC

TEMPERATURAS MÍNIMAS 
E MÁXIMAS PREVISTAS:

Santa Cruz das Flores: 14 / 18ºC

10/30 Km/h

14º
19º

Água De Mar  - RTP1

10/30 Km/h

05:30  Bom Dia 
Portugal

09:00  Agora Nós
12:00  Jornal Da Tarde
13:15  Os Nossos Dias 

- Ep. 288
13:45  Há Tarde
17:00  Portugal Em 

Directo
18:00  O Preço Certo
19:00  Telejornal
20:00  Sexta Às 9
20:30  Bem-vindos A 

Beirais T3 - Ep. 
165
Em Beirais, Carlo-
ta recebe as ami-
gas Sara e Vera. 
Carlota confessa 
às amigas que 
se sente nervosa 
com o casamen-
to. Carlos passa 
por elas e Carlota 
apresenta as suas 
amigas. Carlos dá 
elogios a Sara e 
a Vera e Nazaré 
repreende-o.

21:15  Água De Mar 
- Ep. 84

22:00  Quem Quer Ser 
Milionário

23:15  Os Filhos Do 
Rock - Ep. 8

00:00  Portugueses 
Pelo Mundo T2 
- Ep. 6

01:00  Cidade Despida 
- Ep. 12

01:45  Vila Faia - Ep. 
119

03:30  Televendas

06:30  Zig Zag
10:00  Euronews
11:30  Bravo - Ep. 8
12:00  Alves dos Reis, 

um Seu Criado 
- Ep. 48

13:00  Sociedade Civil 
T9 - Ep. 178

14:32  A Fé Dos 
Homens

15:00  O Império e os 
Românticos 
Armados

16:00  Zig Zag
19:30  A Teoria do Big 

Bang T7 - Ep. 23
20:00  Jornal 2
20:42  Página 2
21:00  Britcom
22:00  O Humor e a 

Cidade T2 - Ep. 1
Apresentado pelo 

humorista José de 

Pina, o programa 

promete um sem 

número de aven-

turas de mochila 

às costas, à des-

coberta de algu-

mas das grandes 

cidades de Norte a 

Sul do país.

22:30  Tanto Para 
Conversar

22:55  Eurovision 
Young Musicians

01:00  Sociedade Civil 
T9 - Ep. 178

02:40  Euronews

05:00  SIC Notícias
06:00  Edição Da Manhã
07:45  A Vida Nas 

Cartas: O Dilema 
T3 - Ep. 114

09:00  Queridas Manhãs 
T1 - Ep. 163

12:00  Primeiro Jornal
13:30  Senhora Do 

Destino - Ep. 235
14:45  Grande Tarde T1 

- Ep. 25
18:00  Em Família - Ep. 

150
19:00  Jornal Da Noite
20:45  Mar Salgado 

- Ep. 48
21:45  Império - Ep. 19

Cora apavora-se 
ao ser presa den-
tro de um armário 
por José Alfredo. 
José Alfredo la-
menta por Eliane 
nunca o ter pro-
curado. Cristina 
estranha o desa-
parecimento de 
Cora. Maria Marta 
pergunta pelo seu 
novo motorista 
a Silviano. Érika 
descobre que 
Cláudio encontra-
se com Leonardo.

22:45  Lado A Lado 
- Ep. 53

23:45  C.S.I. T12 - Ep. 2
00:45  A Vingadora T4 

- Ep. 10
01:30  Volante T8 - Ep. 7
02:00  Jura - Ep. 24
02:30  Televendas

05:30  Diário da Manhã

09:15  Você na TV!

12:00  Jornal da Uma

13:30  Flor do Mar - Ep. 

99

Alfredo morre na 

sequência de um 

assalto, planeado 

pela própria filha 

Salomé, a um dos 

seus supermerca-

dos. A leitura do 

seu testamento 

reacende antigos 

ódios entre os 

irmãos Gaspar e 

Eduardo, deixan-

do as terras da fa-

mília a este último 

e deserdando a 

filha, Salomé.

15:00  A Tarde é Sua

19:00  Jornal das 8

20:45  Diário da Noite 

- Casa dos 

Segredos 5

21:30  Jardins 

Proibidos - Ep. 

46

22:30  Mulheres - Ep. 

130

23:30  Extra - Casa dos 

Segredos 5

01:00  Filme a Designar

02:45  OK KO

03:45  O Teu Olhar - Ep. 

32

Jardins Proibidos - TVI

05:30  Bom Dia 
Portugal

09:00  Açores Hoje
10:25  Linha Da Frente
11:00  Notícias
11:50  Estação De 

Serviço
12:45  Mundo 

Automóvel
13:00  Notícias
14:00  Jogo Limpo
15:15  Bem-Vindos A 

Beirais
16:00  Espaço Infantil
17:00  Informação 

Açores
17:15  Meteorologia 

Açores
17:20  Açores Hoje
18:45  City Folk - Gente 

Da Cidade
19:00  Estação De 

Serviço
19:45  Mundo 

Automóvel
19:50  Era Uma Vez 

(Açores)
19:55  Meteorologia 

Açores
20:00  Telejornal Açores
20:30  Meteorologia 

Açores
20:40  Em Causa 

Própria
21:15  Noites De Verão 

- Ponta Delgada
22:20  Anatomia De 

Grey
23:00  Vida De Mãe
23:25  Meteorologia 

Açores
23:30  Telejornal Açores
00:00  Simultâneo - RTP 

Açores/RTP 
Informação

Tudo o que exige energia, 
paixão, força ou impulso vai 
atrair mais a sua atenção. 
Terá maior dificuldade em 
esconder dos outros os seus 
sentimentos.

A Lua está no Signo oposto 
ao seu. Apesar de tal lhe reti-
rar a capacidade diplomática, 
traz-lhe aptidão para entender 
os pontos de vista dos outros.

Poderá sentir necessidade de 
se rodear de objectos antigos 
que lhe trazem recordações do 
passado. Procure libertar-se da-
quilo que lhe é prejudicial.

Tente não se fazer de már-
tir, fingindo que tudo está bem 
quando na realidade não. Fale 
dos seus sentimentos mesmo que 
não lhe pareça adequado.

Terá maior dificuldade em 
ocultar os seus sentimentos 
das outras pessoas. No entan-
to, provavelmente, também 
não sentirá necessidade de o 
fazer.

Aproveite para examinar os 
seus objectivos de vida, se estes 
são realmente a expressão da 
sua pessoa ou se são fruto dos 
seus moods de momento.

Aproveite este período 
para dar mais atenção ao 
mundo da intimidade. Senti-
rá maior disposição do que o 
usual para lidar com as tare-
fas caseiras.

Estará especialmente sensível a 
qualquer tipo de crítica em relação 
à sua pessoa. Procure controlar 
a sua impulsividade e não reaja 
exageradamente.

Aproveite para definir uma 
estratégia ou para se dedicar 
a um novo empreendimento, 
já que tem grande capacidade 
para ver o lado grandioso da 
vida.

Poderá encontrar eco na ma-
nifestação dos seus sentimentos 
mas acautele-se para não os ge-
neralizar. Corrija uma situação 
que não lhe parece bem.

As suas capacidades de co-
municação poderão tornar-se 
mais subjectivas, mais fanta-
sistas, mais imaginativas. A sua 
intuição estará sublinhada.
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Desejará manter secretos os 
seus sentimentos mais íntimos. 
Se a Lua estiver em tensão, po-
derá ressentir-se do afastamento 
de um membro da família.
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INFORMAÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA 

FARMÁCIAS

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

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

HOSPITAIS

BOMBEIROS

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

POLÍCIA

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

GABINETE DE APOIO À VÍTIMA

Ponta Delgada - Farmácia Moderna
Largo de Camões
Telefone: 296305780

Ribeira Grande - Farmácia Ribeirinha
Rua Direita
Telefone: 296479202

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 esco-

lares): 2ª a 6ª feira das 8h30 às 16h3

Ribeira Grande
Arquivo Municipal; Biblioteca Municipal

De 2ª a 6ª feira das 9h00 às 17h00

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

TABELA DAS MARÉS

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

TÁXIS

ASSOCIAÇÃO DE TÁXIS 
DE SÃO MIGUEL

(INSTITUIÇÃO DE UTILIDADE 
PÚBLICA)

Central 296 30 25 30
296 20 50 50  

JOGOS SANTA CASA

296 38 2000
96 29 59 255
91 82 52 777

COLISEU MICAELENSE

Baixa-mar:
07:16 – 19:35
Preia-mar:

01:06 – 13:24

SHARING THE MUSIC X

8 DE NOVEMBRO - 21H30

NATÁLIA CORREIA

8 DE NOVEMBRO - 14H00

EUROMILHÕES
Sorteio de 4 de Novembro de 2014

Terça-feira
1-6-13-17-26 + 3   5

JOKER
Sorteio de 2 de Novembro de 2014

Domingo
3522586

TOTOLOTO
Sorteio de 1 de Novembro de 2014

Sábado
7-11-13-15-37 + 3

TOTOBOLA
Resultado de 2 de Novembro de 2014

112 X2X 11X 1221 M0

LOTARIA CLÁSSICA
Segunda-feira - 3 de Novembro de 

2014
1º Prémio: 23163

LOTARIA POPULAR
Quinta-feira - 30 de Outubro de 2014

1º Prémio:   06104

TEATRO MICAELENSE

MUSEUS

MISSAS

SERVIÇOS CULTURAIS

Ponta Delgada 
Museu Carlos Machado

3ª a 6ª das 10:00 às 13:00 e das 14:00 às 18:00
Sábados e Domingos das 14:00 às 18:00

Encerra segundas e feriados

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

às 12h00 e das 13h00 às 16h00

Semana >>  08h00 – Santuário do 
Santo Cristo 08h30 – Matriz de 2ª a 6ª 
feira 12h30 – Matriz  18h00 – Igreja do 
Imaculado Coração de Maria 18h30 - 
Matriz; São José; Fajã de Cima (3ª a 
6ª)  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 – Clí-
nica do Bom Jesus 17h30 – Igreja do 
Coração Imaculado de Maria; Capela 
de São João de Deus -Fajã de Baixo 
18h00 – São José; Sete Cidades, Fetei-
ras, Saúde - Arrifes. 18h30 – Matriz; 
Santa Clara; Fajã de Baixo. 19h00 
- Igreja Nª Sra. de Fátima; Mosteiros, 
São Pedro; Relva; São Roque, Cande-
lária; Ginetes 19h30 - Fajã de Cima; 
Milagres - Arrifes. 20h00 - Covoada.

Domingo >> 08h00 – Santuário San-
to Cristo; Saúde – Arrifes, Mosteiros 
09h00 – Igreja Senhora das Mercês; 
Clínica do Bom Jesus; Fajã de Baixo; 
Piedade - Arrifes. 09h30 - Piedade – 
Arrifes; 10h00 – Matriz; Igreja Cora-
ção 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; Gi-
netes, Feteiras; Saúde - Arrifes. 12h15 
– Igreja de São Gonçalo - São Pedro 
12h30 – Igreja Nª Sra. de Fátima La-
jedo 17h00 – Matriz 18h00 – São José 
18h30 – Fajã de Baixo 19h00 – São 
Pedro

Ponta Delgada
Centro municipal de cultura

Horário das Exposições
2.ª a 6.ª feira - das 09h00 às 12h30 

e das 13h30 às 16h30 
Encerrado aos fins-de-semana e feriados 

Ribeira Grande
Centro Comunitário e de Juventude

de Rabo de Peixe
Teatro Ribeiragrandense

Horário da 2ª a 6ª das 9h às 17h

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

CINEMA
CINEPLACE PARQUE ATLÂNTICO

*Sessão Válida Sex, Sáb e Vésperas de Feriado
     **Sessão Válida Sáb, Dom e Feriados

SALA 1
   Interstellar 2D - 14:20,17:40,21:00,00:20*

  SALA 2
Tartarugas Ninja: Heróis Mutantes 3D-

  15:10,19:30
Tartarugas Ninja: Heróis Mutantes 2D-

13:00**,17:20,21:40,23:50*

SALA 3
 Drácula 2D - 19:20,21:20,23:20*

7º Anão  Pequeno Herói 2D - 
13:20**,15:20,17:20

SALA 4 
       Os Monstros das caixas 2D - 15:50
    Fúria 2D - 13:10**,18:30,21:10,23:50*

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

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

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

EFEMÉRIDES

MOVIMENTO AÉREO

1917 - O partido Bolchevique, 
chefiado por Lenine, derruba o go-
verno de Kerenski, tomando o po-
der. E a revolução de Outubro, na 
Rússia.  

1974 - O governo português e a 
Frelimo (Frente de Libertação de 
Moçambique) acordam a formação 
de um governo de transição para 
Moçambique.

1987 - O general Zine al-Abidi-
ne Ben Ali assume à presidência da 
Tunísia, depondo o presidente vita-
lício Habib Bourguiba, de 84 anos, 
por “incapacidade física e mental” 
deste.  

1993 - O filme do realizador por-
tuguês Manuel de Oliveira, “Vale 
Abraão” recebe o prêmio da crítica 

da décima sétima amostra nacional 
de cinema de São Paulo do Brasil.

2000 - Lançamento do Álbum the 
Mark, tom, and travis Show (The 
Enema Strikes Back!) do grupo 
Blink-182.

2008 - Primeiro show da banda 
finlandesa Nightwish com a nova 
cocalista em São Paulo, Brasil.

Pensamento do dia: “A arte é 
uma mentira que nos dá a possibi-
lidade de compreender a verdade” 
- Pablo Picasso (1881-1973) - pin-
tor espanhol.

Este é o tricentésimo décimo se-
gundo dia do ano. Faltam 54 dias 
para acabar 2014.

MOVIMENTO MARÍTIMO
NAVIOS DA 

TRANSINSULAR

MADEIRENSE 3 
- Em Ponta Delgada 

com saída para Lisboa
PONTA SOL - Em Lisboa com saída 
para Ponta Delgada

NAVIOS 
DA MUTUALISTA

AÇOREANA

Transporte Marítimo 
Parece Machado, Lda

BAÍA DOS AN-
JOS: Ponta Delgada 
para Vila do Porto

MONTE DA GUIA 
– Em Leixões largando 
para Ponta Delgada
SETE CIDADES – 

No Pico largando para Ponta Delgada
CHEM DAISY – Em Ponta Delgada

CORVO – Na Praia 
da Vitória, largando 
às 23 horas para Pon-
ta Delgada

FURNAS – Em Lisboa, saindo às 22 
horas para Ponta Delgada

INTERNACIONAL
Chegadas a Ponta 
Delgada de:
Boston: 7:00
Lisboa: 13:45, 20:15
Porto: 23:20
Toronto: 7:30

Partidas de Ponta Delgada para:
Boston: 15:00
Lisboa: 15:05, 21:05
Porto: 18:00

AIR AÇORES
Chegadas a Ponta Delgada de:
Horta: 12:45
Pico: 18:05
Santa Maria: 7:50, 20:20
Terceira: 8:45, 14:00, 20:15

Partidas de Ponta Delgada para:
Horta: 8:20
Pico: 9:10
Santa Maria: 6:30, 19:00
Terceira: 7:00, 13:15, 18:25



Se não quiser vender os seus 
valores pode recuperar! 

Nós sabemos como...

Empréstimos sobre 
OURO - PRATA - JÓIAS
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Pobres e amanhadinhos,
os pontadelgadenses

Certo dia, um jovem 
meu amigo perante uma 
discussão sobre se pedir 
ajuda para o nosso grupo 
de Teatro,  exclamou aca-
lorado para todos os pre-
sentes:

- Ó gente, não custa pe-
dir…depois, vê-se se nos 
dão ou não!

Guardei bem guardado 
este conselho sem esque-

cer, contudo, que levar respostas negativas nunca é 
agradável para os nossos egos…

Vem esta introdução a propósito da notícia 
divulgada pela Câmara Municipal de Ponta Delgada 
acerca dos resultados do Orçamento Participativo que 
culmina um processo de cidadania ativa que a câmara 
levou a efeito nos últimos meses em aberta partilha 
com os munícipes, nas suas freguesias. Tratou-se dum 
processo inédito entre nós e de alcance democrático 
muito relevante. Ou seja, a autarquia em vez de de-
cidir nos seus gabinetes onde e como aplicar as ver-
bas disponíveis para o ano de 2015, decidiu por bem 
consultar os habitantes do concelho. Reuniu as vezes 
necessárias, esclareceu, solicitou pareceres e propi-
ciou a votação para a escolha na aplicação das verbas. 
Esta iniciativa inovadora e meritória obteve a adesão 
de 1.636 pessoas, número apreciável, convenhamos! 
O presidente, José Manuel Bolieiro considerou-a, 
com humildade, «satisfatória». Para Bolieiro «esta é 
uma iniciativa pedagógica para a democratização» do 
concelho e acrescentou «O Orçamento participativo 
fomenta nas pessoas a vontade, do ponto de vista da 
cidadania, de participar na vida política e pública». 

Quais os resultados deste processo?
As quatro propostas mais votadas foram:
1. O espaço verde na Avenida do Mar;
2. Melhoramento das infraestruturas na Rocha 

da Relva;
3. Colocação de sinalização com horários e per-

cursos nos locais de saída dos autocarros na Avenida 
Infante D. Henrique (Avenida Marginal);

4. Adaptação do edifício da casa mortuária na 
Ajuda da Bretanha.

Estes resultados mostram que os pontadelgaden-
ses estão satisfeitos com a sua cidade!!! 

Não necessitam duma central de camionagem que 

os abrigue das variáveis atmosféricas? Não necessi-
tam de árvores nas novas avenidas que lhes ofereçam 
sombras quando passearem (veja-se o que plantaram 
na Urbe Oceanus – cameleiras -  que nunca chegarão 
a dar sombra porque não é para isso que elas servem, 
sendo que de ornamento servem!!!)? Os pontadelga-
denses não sentem vergonha pelo encerramento in-
terminável e nunca explicado pelo Governo Regional 
do seu principal Museu – o precioso Museu Carlos 
Machado?…Ninguém se lembrou de propor a isenção 
do IMI e outras taxas camarárias para quem decidir 
residir no centro histórico dando-lhe vida e acres-
centando-lhe valor? Pedir apoio às atividades econó-
micas, lojas e outros, para estacionamentos à porta 
gratuitos para os clientes serem atraídos e sentirem-
se confortáveis, trazendo vida e dinheiro? …Exigir 
policiamento permanente e visível na cidade a horas 
mortas para garantir a segurança de quem lá vive e 
não quer ir viver para as periferias? Propor parcerias 
para a criação e funcionamento de ACADEMIAS 
ARTÍSTICAS PARA ADOLESCENTES em todas as 
freguesias defendendo o lema romano «MENTE SÃ 
EM CORPO SÃO»! Pedir apoio para ocupação dos 
adolescentes do concelho? Os adolescentes esses es-
quecidos da sociedade, que frequentemente se lem-
bra deles para os açoitar com invetivas destrutivas e 
a quem pouco ou nada se dá nos tempos livres. Não 
quero ser injusta com aqueles que dedicam a esta fai-
xa etária horas de atenção e trabalho como: Clube 
Naval, os vários Grupos de Esutismo e Escotismo, as 
Filarmónicas e os grupos Desportivos, e outros…mas 
muito há a fazer ainda para termos adolescentes ocu-
pados saudavelmente e com sentido de pertença à 
comunidade. Sentimentos fundamentais de combate 
à marginalidade de que tantos pontadelgadenses se 
queixam no concelho.

Os adolescentes precisam de atenção redobra-
da com mais urgência dado que agora que os ATLs 
cobrem as necessidades dos mais novos é chegada a 
hora de contemplar de forma decisiva as necessidades 
dos que se seguem e que depois das aulas terminarem 
ficam ao abandono, à mercê de todo o tipo de más 
companhias e piores influências.

Há tanto a pedir à Câmara de Ponta Delgada…e 
foi pedido tão pouco!

Tenho esperança que para o ano que vem saibamos 
pedir mais e melhor para bem do nosso concelho.

                           *Escritora para Crianças 
                            (Licenciada em Filosofia)
                            ntm.almeida@sapo.pt

Grão a Grão... (27)  

Natália de Almeida*



“Os números ontem divulgados pelo Instituto Nacio-
nal de Estatística (INE) referentes ao terceiro trimestre 
de 2014 indicam que o número de desempregados 
caiu em todas as regiões do país, à excepção do cen-
tro, face ao trimestre anterior, sendo que os Açores 
(15,7%), o Norte (14,3%) e Lisboa (14%) têm taxas de 
desemprego superiores à média nacional (13,1%).”

In Correio dos Açores 



€



€



(Euros)

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

Eu
ro

s

PIB�per�capita

Quadro�I���PIB�per�capita ������������

Região/Ano 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Norte 7391 7823 8338 8971 9568 10039 10630 10902 10851 11147 11506 11927 12659 12951 12618 13061 13036 12753
Centro 7430 7882 8435 9174 9914 10589 11061 11364 11671 12044 12264 12730 13311 13289 13181 13477 13332 12835
Lisboa 12138 12841 14074 15429 16517 17552 18353 19088 19352 20109 20702 21353 22380 22710 22303 22704 22478 21734

Alentejo 8125 8607 9387 9957 10275 11459 11877 12220 12672 13180 13500 14292 14840 14847 14314 14996 14759 14283

Algarve 9626 10002 10809 11718 12651 13577 14495 15039 15516 15772 16309 16951 17797 17852 16779 16774 16452 15985
Madeira 7476 7970 9034 10417 11532 13959 13827 16735 16573 17727 18171 20157 20504 21392 20809 21066 20826 19569
Açores 7074 7482 8030 8887 9800 10382 11374 12124 12505 12890 13418 13981 14580 15099 14912 15260 15159 14627

Portugal 8757 9268 10023 10897 11666 12451 13064 13557 13741 14218 14623 15197 15961 16191 15850 16250 16111 15607
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