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Os McCann
O país virou do avesso com 

o desenrolar da investigação 
a respeito do desaparecimen-
to da pequena Madeleine. O 
circo mediático à volta do 
caso é planetário, as televi-
sões não falam de outra coisa 
em telejornais, debates, pro-
gramas especiais; os jornais 
ocupam páginas seguidas 
com os mais mirabolantes 
detalhes. Um fartote - dizem 
uns; uma vergonha - dizem 
outros; é ainda pouco - di-
zem alguns.

Será que a comunicação 
social está, neste caso par-
ticular, a responder exacta-
mente ao que a opinião pú-
blica exige; ou, será que é a 
comunicação social a criar a 
necessidade desse consumo 
que, depois, não faz mais do 
que alimentá-lo.

Seja qual for a resposta, a 
verdade é que o caso está a 
ocupar as nossas vidas por 
inteiro. Assistimos, um des-
tes dias, em Lisboa, à seguin-
te cena: num muito pequeno 
restaurante frequentado pela 
classe média/alta, de dezas-
seis lugares sentados e onde 
se descortinam as conversas 
de uns e outros, à excepção 
de nós mesmos que faláva-
mos com os nossos botões, 
uma mesa ao lado dissertava 
sobre as virtudes do vinho e 
da água e o resto falava do 
caso dos pais de Madeleine. 
Falavam das opiniões dos 
comentadores e arriscavam 
as suas próprias teorias a res-
peito do caso.

O monstro que pode ser (é) 
a comunicação social, ali-
menta-se do monstro que é 
(pode ser) a opinião pública. 
O desaparecimento de uma 
criança é algo dramático 
para qualquer um. Todos os 
dias, infelizmente, desapa-
recem milhares de crianças. 
Por que razão esta é que só 
esta é que absorve integral-
mente a nossa atenção? E o 
resto das nossas vidas, do 
país, da Europa, do mundo? 
Da política, da economia, da 
segurança, da inflação, do 
emprego, dos salários, das 
obras, do ensino...?

As televisões, os jornais 
têm culpa, mas são o mons-
tro que nós criámos que se 
alimenta do monstro que 
nós somos. Até acordarmos!
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Angra do Heroísmo 
pode vir a ter um 
novo mercado, cons-
truído através de uma 
parceria publico-pri-
vada, avança o presi-
dente do município, 
José Pedro Cardoso. 
Se o projecto for em 
frente, o novo merca-

do será construído 
no mesmo sítio que o 
actual e contará com 
três pisos, sendo um 
deles um parque sub-
terrâneo com capa-
cidade para 120 via-
turas. Outra das no-
vidades é um restau-
rante.  |05

revela presidente do MuniCípio

Angra do Heroísmo pode
vir a ter novo mercado

iniCiativa do iaC

Cinema alternativo
em exibição na Terceira
Um total de 15 filmes 
direccionados espe-
cialmente aos aman-
tes da sétima arte es-
tará em exibição, de 
15 de Setembro a 
22 de Dezembro, no 
Centro Cultural de 
Angra e no Auditó-

rio do Ramo Grande. 
O segundo ciclo de 
“Cinema Alternati-
vo”, promovido pelo  
IAC, visa oferecer ci-
nema de qualidade e 
alternativo ao circui-
to comercial na ilha 
Terceira.  |04

governo regional proMete

Cais e pista da Graciosa
vão ser ampliados
O Governo Regio-
nal anunciou, ontem, 
a ampliação do cais 
acostável do por-
to da Graciosa, cuja 
obra arranca no início 
do próximo ano. Na 
ocasião, Carlos Cé-
sar comprometeu-se 

ainda com a amplia-
ção da pista do aeró-
dromo da ilha bran-
ca. O chefe do exe-
cutivo adiantou que 
a obra pode concre-
tizar-se na segunda 
metade da próxima 
legislatura.  |03

avaria eM s. Miguel Corta CoMuniCações no grupo Central

Ilhas sem pio 
durante duas horas, telemóveis, telefones e sistemas infor-
máticos não funcionaram nas ilhas do Grupo central.  |03
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Tempo
de graças

JOSé GAbRIeL OLIveIRA

É realmente o que mais 
precisamos, pois o que menos 
falta para aí são desgraças às 
quais nos habituamos como 
fazendo parte de nós próprios 
e deste Mundo de pecados 
e pecadores. De matéria ra-
cional que somos há que dar 
graças por nos mantermos em 
equilíbrio diário, civilizado e 
sociável com todos com quem 
convivemos, amigos, colegas 
de trabalho, familiares e toda 
a sociedade em geral.

Para as aflições da vida, 
dores do corpo e da alma 
que tantas vezes e inesperada-
mente nos surpreendem sem 
solução à vista, recorremos 
à Graça Divina, num com-
promisso de promessa que é 
quase como uma negociata 
com Deus: se me ajudares, eu 
me sacrifico ou pago-te assim. 
e ele, todo Misericordioso, 
fecha os olhos as estas igno-
râncias sabidas, perdoando 
e amando como queria que 
nós o fizéssemos, operando 
em todos os momentos das 
nossas vidas milagres, que, por 
tão distraídos que andamos e 
presos que estamos à luxúria 
e grandezas do Mundo, nem 
deles nos apercebemos. não
é segredo para nós, humanos, 
que temos o poder de nos ava-
liarmos e conhecermo-nos 
sem precisarmos de espelhos, 
que, de todos os bichinhos à 
face da terra, somos os mais 
mauzinhos, trapaceiros, am-
biciosos e insatisfeitos, pron-
tinhos sempre estamos para 
lixar o próximo, mesmo que 
esteja à distância por de lá vir 
aquela massa. Com o pretexto 
da evolução, fazemos leis à 
revelia a nossa santa vontade 
e à do diabo também, pois é 
bom não esquecermos que 
este princípio das trevas e 
do mal também tem as suas 
influências e poderes e cada 
vez tem mais seguidores. Há 
séculos, andamos em busca 
do mais pelo o menos para 

o Paraíso do regalado viver 
alimentando-se assim o infer-
no do Mundo e da vida onde 
predomina a ganância humana 
e a paz do povos só é possível 
pela voz das armas.

Desafiam-se as leis da 
natureza, que, saturadas, dão 
sinais de mudança e degra-
dação, que catastroficamente 
podem alterar a vida terrena. 
Preocupados já vivem os 
Deuses de carne e osso, dos 
saberes e dos poderes com o 
aquecimento global, o degelo 
dos Pólos e a subida das águas 
dos oceanos, mesmo que 
fujamos para as montanhas, 
o acomodamento e percurso 
por entre água e fogo será, 
sem dúvida, desastroso.

Mas cada dia que passa é 
mais um dia com princípio e 
com fim no tempo e na vida 
e é pela graça destes dias que 
o senhor nos concede em 
tempo de vida que, ano após 
ano, unidos pela fé, de todos 
os pontos da ilha, sós ou em 
grupo de homens, mulheres, 
crianças, amigos ou familiares, 
de dia e de noite, cada um 
trajando como melhor se 
sente, percorrendo distâncias 
maiores ou menores, mas 
caminhando com um único 
objectivo, chegar ao santu-
ário de nossa senhora dos 
Milagres, na freguesia da ser-
reta. Claro que, em toda esta 
movimentação de pessoas, há 
sempre quem oportunamente, 
com espírito de negócio, se 
prepare para ganhar mais uns 
trocados e não me admirava 
nada que, daqui a poucos 
anos, os caminhos que vão 
dar à serreta em tempo de 
romaria se transformem em 
feira de vendilhões, com bar-
raquinhas de comes e bebes. 
Conhecendo-se bem a hos-
pitalidade das nossas gentes, 
nenhuma porta se fechará à 
passagem ou solicitação de 
ajuda de qualquer peregrino 
nestas caminhadas de fé, assim 
estaremos todos a viver este 
tempo de graças de nossa
senhora dos Milagres.  di

A Importância das ideias

RUI SILvA (*) 

esta citação do poeta 
alemão Hölderlin ilustra de 
forma sugestiva a relação 
entre o pensamento e a ac-
ção humana. Contrapõe-se 
frequentemente o mundo do 
pensamento à esfera da acção 
para, em seguida, desvalorizar 
o primeiro em benefício da 
segunda. De acordo com tal 
perspectiva, o mundo enevo-
ado do pensamento estaria 
afastado da vida quotidiana 
ou do mundo real.

a comparação feita por Höl-

derlin alude a esta concepção do 
mundo das ideias como algo de 
nebuloso e distante da acção 
humana, ao mesmo tempo que a 
desafia. De facto, há boas razões 
para afirmar que as ideias, longe 
de serem um mero ornamento 
da vida, são a sua força motora e 
que o mundo poderia ser muito 
melhor através de uma simples 
mudança do nosso modo de 
pensar.

uma das melhores ilustra-
ções da força transformadora 
das ideias pode ser encontra-
da na época do iluminismo, 
período em que se difundiram 

e consolidaram no plano inte-
lectual muitos dos valores e 
ideais sem os quais o mundo 
contemporâneo seria irre-
conhecível, a saber, a defesa 
dos direitos humanos e civis, 
da liberdade de expressão, da 
tolerância religiosa, para dar 
só alguns exemplos. 

a herança do iluminismo
mostra que as ideias mar-
cam decisivamente a nossa 
vida, embora tal facto seja 
habitualmente ignorado, visto 
que elas, uma vez realizadas 
na acção humana, tendem a 
passar despercebidas.

Passa-se com as ideias 
o mesmo que com certos 
monumentos nas grandes 
cidades; por se integrarem 
nas rotinas quotidianas, caem 
no esquecimento. este facto 
encontra-se na origem de al-
gumas intervenções artísticas 
que consistem em ocultá-los 
do público durante algum 
tempo, chamando, assim, a 
atenção para os mesmos. Pena 
é que não se possa fazer o 
mesmo com as ideias...  di

 (*) Docente da Universida-
de dos Açores

“Tal como o relâmpago vem das nuvens, virá das ideias a acção?”
Hölderlin, “Aos Alemães”

Carta de S. Miguel
GuStavo Moura

O lóbi que falta 
aos Açores

a sua última edição, o se-
manário “expresso” publica 
uma entrevista com o eng.º. 
Hélder fragueiro antunes, 
natural de angra do Hero-
ísmo e desde os dez anos de 
idade residente na Califórnia, 
sendo, actualmente, respon-
sável pela área de segurança 
de uma empresa líder mun-
dial, na sua especialidade, no 
mercado da informática, a 

“Cisco systems”. 
e trazemos a esta nossa 

crónica semanal a figura e 
as declarações de Hélder 
antunes por duas razões. a
primeira, para divulgar e su-
blinhar a capacidade técnica 
de um açoriano, na defesa 
do princípio, que sempre 
suportamos, de que somos 
tão bons como os melho-
res, o que nos falta são as 
condições de aprendizagem 
e aperfeiçoamento das po-
tencialidades que temos. a
segunda razão, mostrar os 
caminhos que o eng.º. Hélder 
antunes, com a sua com-
provada experiência, indica 
como os mais viáveis para 
se conseguirem parcerias de 
interesse para o desenvolvi-
mento das nossas ilhas. 

a área das novas tecno-
logias é, julgamos que não 
haverá dúvidas a esse res-
peito, uma das que melhores 
condições de desenvolvi-
mento oferece a uma região 
como a nossa, isolada e longe 
dos principais centros, com 
recursos naturais próprios 
muito escassos e pouca 
população, agravada pela 
dispersão geográfica e um 
desequilíbrio populacional.

as modernas tecnologias, 

reduzindo drasticamente os 
efeitos condicionantes da 
distância e isolamento, vie-
ram criar novas condições 
para minimizar, mas nunca 
ultrapassar totalmente, não 
percamos o sentido das 
realidades, essas limitações. 
e o actual Governo dos 
açores parece ter compre-
endido esses novos cami-
nhos, apoiando, como nunca 
antes sucedera, as áreas 
tecnológicas e a cooperação 
exterior.

nos primeiros anos do 
Governo dos açores, muitas 
iniciativas procuraram trazer 
aos açores novas actividades 
económicas, quase sempre 
tendo em vista uma situação 
geográfica ímpar conside-
rada primordial, no centro 
das linhas de comunicação 
marítima mais importantes. 
todas falharam, por razões 
diversas que agora não vale 
a pena detalhar. Mas não 
devem ser esquecidas, pois 
continuam a ser lição para 
o futuro.

e uma das falhas terá sido 
a constante recusa da cons-
tituição de um lóbi açoriano 
que permitisse, como afirma 
o eng. Hélder antunes, que 
os projectos açorianos “te-
nham acesso a quem decide 
e influencia”.

nas décadas de setenta, 
oitenta e noventa do sécu-
lo passado, na governação 
social-democrata, tivemos 
a oportunidade de acom-
panhar várias visitas gover-
namentais ao estrangeiro, 
ao continente português 
e à região autónoma da 
Madeira, e a captação de 

investimentos era, sempre, 
um dos pontos da agenda 
das visitas. Pela mesma época, 
acompanhamos, em alguns 
casos muito de perto, projec-
tos de investimento que não 
alcançaram sucesso. Promes-
sas de ajudas e realizações 
nunca faltaram. Mas por 
aí se quedaram. quer dos 
promitentes investidores 
quer das autoridades regio-
nais. Muito poucos, mesmo 
muito poucos, alcançaram 
sucesso. Porque, em todos 
os casos de insucesso e no 
nosso entender, faltaram 

“os contactos com as pessoas 
certas” como o eng. Hélder 
antunes, preconiza e consi-
dera essencial para o êxito 
de um empreendimento. e o 
engenheiro terceirense que 
circula nos mais altos meios 
das novas tecnologias, rema-
ta nas suas declarações ao 

“expresso”, “ todos os negócios 
acontecem, aqui, (referindo-
se à Califórnia) por via dos 
mecanismos formais de lóbi. A 
visitinha a uma pessoa, até é 
possível, por cortesia, mas não 
é o caminho eficaz.”

a mais eficaz alavanca do 
desenvolvimento é o lucro, 
que à luz da doutrina cristã 
tem como objectivo o bem 
comum. e o fracasso de al-
gumas destas iniciativas foi a 
fobia de alguns governantes 
contra intermediários que, 
legitimamente, tinham o seu 
lucro como objectivo. não 
é pecado receber a justa 
retribuição do trabalho e 
dos capitais envolvidos num 
projecto. a parábola dos 
talentos é suficientemente 
elucidativa e nas encíclicas 

“Populorum Progessio” e 
“Gaudium et spes” defen-
de-se que “o privilégio da 
propriedade não é o direito 
de acumular e de excluir os 
outros dos bens e dos seus 
frutos; é só o direito de assumir 
a responsabilidade de servir 
as necessidades pessoais e 
comunitárias, mediante a boa 
administração dos próprios 
bens”.

a ambição do domínio e 
o abuso do poder, ao serviço 
de objectivos menos claros, 
poderá distorcer estes 
princípios. Por isso, há que 
os ter em conta quando es-
tão em jogo entendimentos 
pessoais ligados a linhas de 
actuação gregárias e projec-
tos de interesse colectivo 
e fortemente influentes na 
vida comunitária. 

O chamado projecto do 
“Hotel dos franceses”, as 
salinas ou a fábrica de ven-
toinhas que alegados inte-
resses chineses projectavam 
para santa Maria e, agora, o 
abandono dos irlandeses no 
projecto “Verdegolfe” são 
situações que poderiam ter 
sido evitadas se, como defen-
de o engº. Hélder antunes, o 
Governo dos açores tivesse 
quem “funcionasse em arti-
culação com as autoridades 
que captam o investimento 
estrangeiro”. Mas, dizemos 
nós, não basta a existência 
administrativa dessa enti-
dade. importa que trabalhe 
com sentido das realidades e 
desça do pedestal das teses 
académicas em que alguns 
se refugiam mas que nada 
tem a ver com as realidades 
concretas do dia-a-dia.  di

É pela graça destes dias que o Senhor nos concede 

em tempo de vida que, ano após ano, unidos pela 

fé, de todos os pontos da ilha, sós ou em grupo de 

homens, mulheres, crianças, amigos ou familiares, de 

dia e de noite, cada um trajando como melhor se 

sente, percorrendo distâncias maiores ou menores, 

mas caminhando com um único objectivo, chegar 

ao Santuário de Nossa Senhora dos Milagres, na 

freguesia da Serreta.
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nos primeiros três meses 
do próximo ano, arrancam as 
obras de ampliação do porto 
comercial da Graciosa, con-
firmou, ontem, o presidente 
do Governo regional dos 
açores.

Carlos César, que falava 
na apresentação de vários 
projectos para aquela infra-
estrutura portuária, adiantou 
que, com esta intervenção 
(orçada em 2,5 milhões de 
euros), o cais acostável ficará 
com um comprimento de 220 
metros, com profundidade 
de 6,5 metros, permitindo 
a criação de dois postos de 
amarração.

“a evolução natural da 
frota comercial que opera 
nos portos da região, a lo-
calização deste cais acostável 
e a disposição do muro cor-
tina que encabeça o molhe, 
dificultam, por vezes e em 
determinadas condições 
meteorológicas, as manobras 
de entrada e saída no Porto 
Comercial”, argumentou o 
chefe do executivo, justifi-
cando a obra.

a empreitada envolve uma 
reorientação da actual im-
plantação do cais sobre o seu 
enraizamento e o aumento 
do terrapleno, mas a maior 
dificuldade será a de manter 
a operacionalidade do porto 
da Praia durante o período de 
construção, razão pela qual 

deverá ser curto o período 
de obras de mar.

também o sector de 
pescas do porto da Praia 
da Graciosa vai ser alvo de 
melhoramentos, com obras 
orçadas em 2,6 milhões de 
euros. 

O projecto inclui a ins-
talação de cais flutuantes, 
sinalização marítima, redes 
de água e de electricidade, 
dispositivo de combate a 
incêndios e pavimentação.

além disso, o projecto, 
apresentado ontem, inclui 
a construção de um novo 
edifício para a lota e para 
a instalação das casas de 
aprestos.

O conjunto de obras que 
agora se inicia no porto 
comercial e de pescas da 

Graciosa, no valor global de 
5,1 milhões de euros.

Pista maior
Ontem, à margem da apre-

sentação dos projectos de 
ampliação e melhoramento 
do porto comercial e de pesca 
da Graciosa, o chefe do exe-
cutivo anunciou a intenção de 
executar a ampliação da pista 
do aeródromo da ilha.

Carlos César, nesta maté-
ria, foi parco em explicações, 
mas assumiu o compromisso 
de a obra estar realizada na 
segunda metade da próxima 
legislatura (2010-2011), fi-
cando por esclarecer se este 
compromisso é a confirma-
ção de que se candidatará a 
mais um mandato no Palácio 
de santana no próximo 

ano, data para as eleições 
regionais.

segundo o presidente do 
Governo regional, a amplia-
ção da pista do aeródromo 
da Graciosa foi incluída na 
programação financeira do 
quadro de referência estra-
tégica dos açores.

Hotel em construção
a Graciosa vai dispor do 

seu primeiro hotel no próxi-
mo Verão, um investimento de 
5,6 milhões de euros que vai 
aumentar a capacidade total 
de alojamento da ilha açoriana 
para 200 camas.

Com a construção do 
hotel de quatro estrelas e 
com 120 camas, um processo 
a cargo da sociedade pública 
“ilhas de Valor”, o Governo 

regional pretende dinamizar 
o turismo numa ilha com 
cerca de cinco mil habitantes, 
adiantou o presidente do 
executivo açoriano.

O desenvolvimento tu-
rístico da Graciosa significa 
“maiores oportunidades 
de negócio em termos da 
restauração, do comércio 
tradicional, de serviços de 
animação turística e, tam-
bém, mais empregos”, disse 
Carlos César, na cerimónia 
que marcou a construção da 
nova unidade hoteleira.

actualmente, a ilha Gra-
ciosa, no Grupo Central 
do arquipélago dos açores, 
dispõe apenas de uma capaci-
dade de alojamento de cerca 
de 80 camas, distribuídas por 
algumas residenciais.  di

no último dia da visita estatutária do governo regional à ilha branca

césar assume ampliação
do cais e da pista da Graciosa

Presidente do Governo Regional garante começo das obras no cais da Graciosa no início de 2008

comunicações

avaria
deixa ilhas
sem pio
a ilha terceira esteve, 

ontem, isolada do mundo 
por mais de duas horas, con-
firmou Di junto da Portugal 
telecom (Pt).

telemóveis, ligações ex-
ternas, internet, Multibanco, 
e outros serviços informáti-
cos ligados a redes deixaram 
de funcionar entre as 12h15 
e as 14h00.

O problema, segundo a 
P, afectou ainda as restantes 
ilhas do Grupo Central.

“a origem do problema 
esteve num problema eléc-
trico na central em Ponta 
Delgada. essa avaria provo-
cou, grosso modo, um efeito 
dominó, que fez com que as 
ilhas do Grupo central não 
conseguissem comunicar 
com o exterior, embora se 
mantivessem as ligações in-
ternas”, explicou fernando 
Lourenço, da administração 
da Pt nos açores, contacta-
do por Di.

“O problema afectou as 
ligações de telemóvel e da 
rede fixa. Como vários ser-
viços têm como suporte as 
nossas redes, acabaram por 
sofrer os efeitos desta avaria, 
não funcionando”, adianta o 
responsável.

quest ionado por Di
quanto a sistemas de apoio 
paralelos, que substituíssem 
o sistema principal, fernando 
Lourenço explicou que a “Pt
possui sistemas alternativos 
para várias situações, mas não 
para a avaria em causa”.

“esta é uma situação espo-
rádica, que nos apressámos 
a resolver. e tudo fizemos, 
com a rapidez possível, para 
minimizar os seus efeitos. 
Mesmo assim, não houve co-
municações entre as 12h15 
e as 14h00”, reconheceu o 
responsável.

em Março do ano passado, 
a ilha terceira esteve isolada 
durante um período maior, 
devido a uma avaria nos 
sistemas da Pt.

nessa altura, a operadora 
nacional, perante o secretá-
rio regional da Habitação e 
equipamentos, comprome-
teu-se a instalar sistemas 
de segurança para evitar 
situações desta natureza.

nessa data, contudo, não 
foi explicada publicamente 
a natureza das avarias que 
afectaram as comunicações 
no arquipélago.  di

telemóveis não funciona-
ram durante duas horas

Governo Re-
gional apresen-
ta aumento do 
cais da Gracio-
sa e promete 
alargamento da 
pista em 2010.

tentativa de provar viagens marítimas atlânticas antes de colombo

tripulação do “abora iii” termina
aventura no porto da Horta
a tripulação do barco 

de junco “abora iii” chegou 
ontem à ilha do faial num 
veleiro de apoio, depois de 
ter abortado a expedição que 
tentava provar que já se faziam 
travessias atlânticas antes das 
naus portuguesas.

O “abora iii” partiu a 11 de 
Julho de nova iorque, rumo 
a Cadiz, em espanha, com a 
missão de tentar provar que, 
antes das naus e caravelas 
portuguesas e espanholas, e 
mesmo antes do vikings, já se 
faziam travessias atlânticas em 
barcos construídos de junco 
e corda.

esta técnica ancestral, 

com mais de onze mil anos 
de história, foi recuperada 
pelo investigador Dominique 
Gorlitz, da universidade de 
Bona, na alemanha, que juntou 
uma tripulação de onze espe-
cialistas em diversas áreas, de 
quatro países diferentes, para 
provar a sua tese.

O grupo recorreu a uma 
tribo de índios da Bolívia, 
que vive nas margens do 
Lago titicaca, para construir 
um barco com doze metros 
de comprimento, quatro de 
largura e com um mastro de 
onze metros de altura.

a intenção era reescrever a 
história da navegação mundial, 

também à custa da descoberta 
daamérica por parte de Cris-
tovão Colombo, que, segundo 
estes investigadores, não terá 
sido o primeiro navegador a 
atravessar o atlântico.

a expedição foi, porém, 
abortada na última semana, de-
pois dos estragos provocados 
por duas fortes tempestades, 
que destruíram parcialmente 
a embarcação, que entretanto 
se afundou a cerca de 500 
milhas a este dos açores.

a embarcação não resistiu 
aos ventos fortes e à ondula-
ção que entretanto encontrou 
no atlântico.

À chegada ao Porto da 

Horta, o investigador alemão 
reafirmou a ideia de que os 
barcos construídos em junco 
e corda, além de “seguros”, são 
capazes de efectuar travessias 
atlânticas.

“O que não estava à espera 
era de apanhar tanto mau 
tempo nesta altura do ano”, 
reconheceu Dominique Gor-
litz, em declarações à chegada, 
assegurando que, apesar do 
“abora iii” ter naufragado, a 
sua tripulação, composta por 
nove homens e duas mulheres, 
“nunca correu perigo”.

“tivemos a incrível sorte 
de testar este tipo de embar-
cação pré-histórica no meio 

do Oceano atlântico e devo 
dizer que, mesmo que não 
tenhamos chegado aos aço-
res, é possível fazer travessias 
atlânticas com este tipo de 
barco”, garantiu.

À espera da tripulação 
do “abora iii” no porto da 
Horta estavam várias fami-
liares e amigos e, também, o 
presidente da autarquia, que 
entregou aos elementos des-
ta experiência inédita várias 
lembranças da ilha.

Já em 2002, o mesmo inves-
tigador havia colocado no mar 
o “abora ii”, com o intuito de 
provar a navegação oceânica 
antes de Colombo.  di
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Tempo
de graças

JOSé GAbRIeL OLIveIRA

É realmente o que mais 
precisamos, pois o que menos 
falta para aí são desgraças às 
quais nos habituamos como 
fazendo parte de nós próprios 
e deste Mundo de pecados 
e pecadores. De matéria ra-
cional que somos há que dar 
graças por nos mantermos em 
equilíbrio diário, civilizado e 
sociável com todos com quem 
convivemos, amigos, colegas 
de trabalho, familiares e toda 
a sociedade em geral.

Para as aflições da vida, 
dores do corpo e da alma 
que tantas vezes e inesperada-
mente nos surpreendem sem 
solução à vista, recorremos 
à Graça Divina, num com-
promisso de promessa que é 
quase como uma negociata 
com Deus: se me ajudares, eu 
me sacrifico ou pago-te assim. 
e ele, todo Misericordioso, 
fecha os olhos as estas igno-
râncias sabidas, perdoando 
e amando como queria que 
nós o fizéssemos, operando 
em todos os momentos das 
nossas vidas milagres, que, por 
tão distraídos que andamos e 
presos que estamos à luxúria 
e grandezas do Mundo, nem 
deles nos apercebemos. não
é segredo para nós, humanos, 
que temos o poder de nos ava-
liarmos e conhecermo-nos 
sem precisarmos de espelhos, 
que, de todos os bichinhos à 
face da terra, somos os mais 
mauzinhos, trapaceiros, am-
biciosos e insatisfeitos, pron-
tinhos sempre estamos para 
lixar o próximo, mesmo que 
esteja à distância por de lá vir 
aquela massa. Com o pretexto 
da evolução, fazemos leis à 
revelia a nossa santa vontade 
e à do diabo também, pois é 
bom não esquecermos que 
este princípio das trevas e 
do mal também tem as suas 
influências e poderes e cada 
vez tem mais seguidores. Há 
séculos, andamos em busca 
do mais pelo o menos para 

o Paraíso do regalado viver 
alimentando-se assim o infer-
no do Mundo e da vida onde 
predomina a ganância humana 
e a paz do povos só é possível 
pela voz das armas.

Desafiam-se as leis da 
natureza, que, saturadas, dão 
sinais de mudança e degra-
dação, que catastroficamente 
podem alterar a vida terrena. 
Preocupados já vivem os 
Deuses de carne e osso, dos 
saberes e dos poderes com o 
aquecimento global, o degelo 
dos Pólos e a subida das águas 
dos oceanos, mesmo que 
fujamos para as montanhas, 
o acomodamento e percurso 
por entre água e fogo será, 
sem dúvida, desastroso.

Mas cada dia que passa é 
mais um dia com princípio e 
com fim no tempo e na vida 
e é pela graça destes dias que 
o senhor nos concede em 
tempo de vida que, ano após 
ano, unidos pela fé, de todos 
os pontos da ilha, sós ou em 
grupo de homens, mulheres, 
crianças, amigos ou familiares, 
de dia e de noite, cada um 
trajando como melhor se 
sente, percorrendo distâncias 
maiores ou menores, mas 
caminhando com um único 
objectivo, chegar ao santu-
ário de nossa senhora dos 
Milagres, na freguesia da ser-
reta. Claro que, em toda esta 
movimentação de pessoas, há 
sempre quem oportunamente, 
com espírito de negócio, se 
prepare para ganhar mais uns 
trocados e não me admirava 
nada que, daqui a poucos 
anos, os caminhos que vão 
dar à serreta em tempo de 
romaria se transformem em 
feira de vendilhões, com bar-
raquinhas de comes e bebes. 
Conhecendo-se bem a hos-
pitalidade das nossas gentes, 
nenhuma porta se fechará à 
passagem ou solicitação de 
ajuda de qualquer peregrino 
nestas caminhadas de fé, assim 
estaremos todos a viver este 
tempo de graças de nossa
senhora dos Milagres.  di

A Importância das ideias

RUI SILvA (*) 

esta citação do poeta 
alemão Hölderlin ilustra de 
forma sugestiva a relação 
entre o pensamento e a ac-
ção humana. Contrapõe-se 
frequentemente o mundo do 
pensamento à esfera da acção 
para, em seguida, desvalorizar 
o primeiro em benefício da 
segunda. De acordo com tal 
perspectiva, o mundo enevo-
ado do pensamento estaria 
afastado da vida quotidiana 
ou do mundo real.

a comparação feita por Höl-

derlin alude a esta concepção do 
mundo das ideias como algo de 
nebuloso e distante da acção 
humana, ao mesmo tempo que a 
desafia. De facto, há boas razões 
para afirmar que as ideias, longe 
de serem um mero ornamento 
da vida, são a sua força motora e 
que o mundo poderia ser muito 
melhor através de uma simples 
mudança do nosso modo de 
pensar.

uma das melhores ilustra-
ções da força transformadora 
das ideias pode ser encontra-
da na época do iluminismo, 
período em que se difundiram 

e consolidaram no plano inte-
lectual muitos dos valores e 
ideais sem os quais o mundo 
contemporâneo seria irre-
conhecível, a saber, a defesa 
dos direitos humanos e civis, 
da liberdade de expressão, da 
tolerância religiosa, para dar 
só alguns exemplos. 

a herança do iluminismo
mostra que as ideias mar-
cam decisivamente a nossa 
vida, embora tal facto seja 
habitualmente ignorado, visto 
que elas, uma vez realizadas 
na acção humana, tendem a 
passar despercebidas.

Passa-se com as ideias 
o mesmo que com certos 
monumentos nas grandes 
cidades; por se integrarem 
nas rotinas quotidianas, caem 
no esquecimento. este facto 
encontra-se na origem de al-
gumas intervenções artísticas 
que consistem em ocultá-los 
do público durante algum 
tempo, chamando, assim, a 
atenção para os mesmos. Pena 
é que não se possa fazer o 
mesmo com as ideias...  di

 (*) Docente da Universida-
de dos Açores

“Tal como o relâmpago vem das nuvens, virá das ideias a acção?”
Hölderlin, “Aos Alemães”

Carta de S. Miguel
GuStavo Moura

O lóbi que falta 
aos Açores

a sua última edição, o se-
manário “expresso” publica 
uma entrevista com o eng.º. 
Hélder fragueiro antunes, 
natural de angra do Hero-
ísmo e desde os dez anos de 
idade residente na Califórnia, 
sendo, actualmente, respon-
sável pela área de segurança 
de uma empresa líder mun-
dial, na sua especialidade, no 
mercado da informática, a 

“Cisco systems”. 
e trazemos a esta nossa 

crónica semanal a figura e 
as declarações de Hélder 
antunes por duas razões. a
primeira, para divulgar e su-
blinhar a capacidade técnica 
de um açoriano, na defesa 
do princípio, que sempre 
suportamos, de que somos 
tão bons como os melho-
res, o que nos falta são as 
condições de aprendizagem 
e aperfeiçoamento das po-
tencialidades que temos. a
segunda razão, mostrar os 
caminhos que o eng.º. Hélder 
antunes, com a sua com-
provada experiência, indica 
como os mais viáveis para 
se conseguirem parcerias de 
interesse para o desenvolvi-
mento das nossas ilhas. 

a área das novas tecno-
logias é, julgamos que não 
haverá dúvidas a esse res-
peito, uma das que melhores 
condições de desenvolvi-
mento oferece a uma região 
como a nossa, isolada e longe 
dos principais centros, com 
recursos naturais próprios 
muito escassos e pouca 
população, agravada pela 
dispersão geográfica e um 
desequilíbrio populacional.

as modernas tecnologias, 

reduzindo drasticamente os 
efeitos condicionantes da 
distância e isolamento, vie-
ram criar novas condições 
para minimizar, mas nunca 
ultrapassar totalmente, não 
percamos o sentido das 
realidades, essas limitações. 
e o actual Governo dos 
açores parece ter compre-
endido esses novos cami-
nhos, apoiando, como nunca 
antes sucedera, as áreas 
tecnológicas e a cooperação 
exterior.

nos primeiros anos do 
Governo dos açores, muitas 
iniciativas procuraram trazer 
aos açores novas actividades 
económicas, quase sempre 
tendo em vista uma situação 
geográfica ímpar conside-
rada primordial, no centro 
das linhas de comunicação 
marítima mais importantes. 
todas falharam, por razões 
diversas que agora não vale 
a pena detalhar. Mas não 
devem ser esquecidas, pois 
continuam a ser lição para 
o futuro.

e uma das falhas terá sido 
a constante recusa da cons-
tituição de um lóbi açoriano 
que permitisse, como afirma 
o eng. Hélder antunes, que 
os projectos açorianos “te-
nham acesso a quem decide 
e influencia”.

nas décadas de setenta, 
oitenta e noventa do sécu-
lo passado, na governação 
social-democrata, tivemos 
a oportunidade de acom-
panhar várias visitas gover-
namentais ao estrangeiro, 
ao continente português 
e à região autónoma da 
Madeira, e a captação de 

investimentos era, sempre, 
um dos pontos da agenda 
das visitas. Pela mesma época, 
acompanhamos, em alguns 
casos muito de perto, projec-
tos de investimento que não 
alcançaram sucesso. Promes-
sas de ajudas e realizações 
nunca faltaram. Mas por 
aí se quedaram. quer dos 
promitentes investidores 
quer das autoridades regio-
nais. Muito poucos, mesmo 
muito poucos, alcançaram 
sucesso. Porque, em todos 
os casos de insucesso e no 
nosso entender, faltaram 

“os contactos com as pessoas 
certas” como o eng. Hélder 
antunes, preconiza e consi-
dera essencial para o êxito 
de um empreendimento. e o 
engenheiro terceirense que 
circula nos mais altos meios 
das novas tecnologias, rema-
ta nas suas declarações ao 

“expresso”, “ todos os negócios 
acontecem, aqui, (referindo-
se à Califórnia) por via dos 
mecanismos formais de lóbi. A 
visitinha a uma pessoa, até é 
possível, por cortesia, mas não 
é o caminho eficaz.”

a mais eficaz alavanca do 
desenvolvimento é o lucro, 
que à luz da doutrina cristã 
tem como objectivo o bem 
comum. e o fracasso de al-
gumas destas iniciativas foi a 
fobia de alguns governantes 
contra intermediários que, 
legitimamente, tinham o seu 
lucro como objectivo. não 
é pecado receber a justa 
retribuição do trabalho e 
dos capitais envolvidos num 
projecto. a parábola dos 
talentos é suficientemente 
elucidativa e nas encíclicas 

“Populorum Progessio” e 
“Gaudium et spes” defen-
de-se que “o privilégio da 
propriedade não é o direito 
de acumular e de excluir os 
outros dos bens e dos seus 
frutos; é só o direito de assumir 
a responsabilidade de servir 
as necessidades pessoais e 
comunitárias, mediante a boa 
administração dos próprios 
bens”.

a ambição do domínio e 
o abuso do poder, ao serviço 
de objectivos menos claros, 
poderá distorcer estes 
princípios. Por isso, há que 
os ter em conta quando es-
tão em jogo entendimentos 
pessoais ligados a linhas de 
actuação gregárias e projec-
tos de interesse colectivo 
e fortemente influentes na 
vida comunitária. 

O chamado projecto do 
“Hotel dos franceses”, as 
salinas ou a fábrica de ven-
toinhas que alegados inte-
resses chineses projectavam 
para santa Maria e, agora, o 
abandono dos irlandeses no 
projecto “Verdegolfe” são 
situações que poderiam ter 
sido evitadas se, como defen-
de o engº. Hélder antunes, o 
Governo dos açores tivesse 
quem “funcionasse em arti-
culação com as autoridades 
que captam o investimento 
estrangeiro”. Mas, dizemos 
nós, não basta a existência 
administrativa dessa enti-
dade. importa que trabalhe 
com sentido das realidades e 
desça do pedestal das teses 
académicas em que alguns 
se refugiam mas que nada 
tem a ver com as realidades 
concretas do dia-a-dia.  di

É pela graça destes dias que o Senhor nos concede 

em tempo de vida que, ano após ano, unidos pela 

fé, de todos os pontos da ilha, sós ou em grupo de 

homens, mulheres, crianças, amigos ou familiares, de 

dia e de noite, cada um trajando como melhor se 

sente, percorrendo distâncias maiores ou menores, 

mas caminhando com um único objectivo, chegar 

ao Santuário de Nossa Senhora dos Milagres, na 

freguesia da Serreta.
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Oferecer cinema de quali-
dade  e alternativo ao circuito 
comercial na ilha terceira. 
É este o principal objectivo 
do segundo ciclo de “Cine-
ma alternativo” promovido 
pelo iaC-instituto açoriano
de Cultura, com o apoio das 
câmaras municipais de angra
do Heroísmo e da Praia da 
Vitória, da direcção regional da 
Cultura e do iCaM-instituto
do Cinema, audiovisuais e 
Multimédia.

a partir do próximo dia 15 
de setembro, semanalmente, 
aos sábados, pelas 18h00, no 

Centro Cultural de angra, e 
aos domingos, pelas 21h00, no 
auditório do ramo Grande, 
na Praia da Vitória, serão 
exibidos 15 filmes destinados 
ao público em geral, mas di-
reccionados em especial aos 
amantes da sétima arte.

na apresentação do even-
to à comunicação social, o o 
presidente da direcção do iaC
sublinhou tratar-se de “pelí-
culas nunca exibidas na ilha 
terceira e, simultaneamente, 
galardoadas nos mais impor-
tantes festivais e certames de 
cinema europeus”.

segundo Jorge Paulus Bru-
no, “o público terceirense terá, 
assim, a oportunidade e o 
privilégio de assistir a alguns 
dos melhores filmes europeus 
dos últimos anos e que se 
encontram fora do circuito 
comercial”.

O ciclo arranca com “in
this World”, filme de refe-
rência do cineasta Michael 
Winterbottom, que arrecadou 
o urso de Ouro, o Prémio do 
Júri ecuménico e o Prémio 
filme para a Paz, no festival de 
Berlim, em 2003, e o Prémio 
Bafta para o Melhor filme
estrangeiro, em 2004.

seguem-se realizações 
premiadas e aclamadas inter-
nacionalmente, raramente 
integradas nos circuitos co-
merciais, oriundas de países 
como Portugal, frança, itália, 
irlanda, Bélgica, turquia, reino
unido, Bósnia-Herzegovina e 
ainda Japão e taiwan.

Destes destaca-se o último 

filme de Manoel de Oliveira, 
recentemente estreado e que 
concorre já a vários prémios. 
a exibição de “Belle toujours” 
estava inicialmente prevista 
para o primeiro ciclo de “Ci-
nemaalternativo”, mas foi, no 
entanto, impossibilitada pelo 
atraso na estreia do filme.

ainda de realizadores 
portugueses, serão exibidas 
as películas “Belarmino”, de 
fernando Lopes, “Lisboetas”, 
de sérgiotréfaut, “Odete”, de 
João Pedro rodrigues, e “tran-
se”, de teresa Villaverde.

Com direcção técnica de 
Lázaro silva, o segundo ciclo 
de “Cinema alternativo” pro-
movido pelo iaC está orçado 
em 9.500 euros.

Os bilhetes para cada 
sessão estarão à venda nas 
bilheteiras do Centro Cultural 
de angra e do auditório do 
ramo Grande pelo “preço 
simbólico” de  dois euros por 
pessoa.  di

a direcção do Centro de 
tratamento e recuperação 
de alcoólicos e toxicode-
pendentes Villa dos Passos, 
na Lagoa, está na ilha ter-
ceira, onde irá reunir com 
a secretaria regional dos 
assuntos sociais no sentido 
do estabelecimento de um 
protocolo entre as duas 
entidades.

O objectivo deste encon-
tro é sensibilizar o Governo 
regional para as vantagens, 

tanto para o executivo 
açoriano como para os 
próprios doentes residentes 
no arquipélago, da realização 
deste tipo de tratamentos na 
região, em detrimento do 
seu encaminhamento para 
clínicas no continente como 
acontece até agora.

segundo disse ao Di Mi-
guel almeida, da direcção 
da Villa dos Passos, desde 
a sua abertura, há cerca de 
um ano, o centro conseguiu 

já recuperar mais de 50 alco-
ólicos e toxicodependentes, 
oriundos de várias ilhas dos 
açores.

a intervenção realizada 
pela Villa dos Passos baseia-
se, como o próprio nome 
indica, no “modelo dos 12 
passos”.

“trata-se de um método 
livre de químicos, centrado 
no carácter da pessoa”, ex-
plica Miguel almeida”.

De acordo com o res-

ponsável, este é um “método 
muito eficaz, uma vez que 
50 por cento dos doentes 
do centro estão ainda em 
recuperação, o que é muito 
significativo”.

O tratamento oferecido 
pela Villa dos Passos custa 
cerca de 40 euros por dia por 
paciente. O protocolo que o 
centro pretende estabelecer 
com o Governo regional 
visa apoiar os doentes mais 
carenciados.  di

no trataMento e reCuperação de alCoóliCos e toxiCodependentes

Villa dos Passos procura
apoio do Governo Regional

de 15 de seteMbro a 22 de dezeMbro

Terceira assiste a
cinema alternativo

ciclo de “Cinema Alternativo” foi apresentado ontem pelo IAC

no próxiMo fiM-de-seMana

Hotel do caracol
recebe Fashion TV
O Hotel do Caracol é 

palco, no próximo fim-de-
semana, de um evento de 
moda e glamour ímpar nos 
açores. numa produção do 
Hotel do Caracol e da fábrica 
de espectáculos, em colabo-
ração com o Grupo Paim, o 
Caracol fashion tV contará 
com a participação especial 
da agência Glam e do canal 
televisivo fashion tV.

segundo fonte da organi-
zação, “a iniciativa tem como 
principal objectivo mostrar 
que a ilha terceira reúne con-
dições para entrar na rota da 
organização de eventos desta 
natureza”.

O evento contará com a 
presença de diversas perso-
nalidades da sociedade civil 
nacional e regional, bem como 
de um leque de profissionais 
da comunicação social escrita 
e televisiva nacional e regional 
ligados a áreas como a moda, 
o turismo, a saúde e o lazer.

amanhã, sexta-feira, dia 
14, a noite será dedicada ao 
canal televisivo mais famoso 
da moda internacional – o 
fashion tV. 

Com decoração a rigor, 
duas zonas distintas de dance 
music e chill out animadas 

por DJ Gonzo e Pika DJ, res-
pectivamente, body painting, 
modelos diversos e zona de 
flash interview, esta será uma 
noite de simbiose entre a 
dance music e a moda, com 
cobertura integral televisiva 
pelo canal fashion tV.

na noite de sábado, dia 
15, terá lugar a apresentação 
da nova colecção de susana 
Gateira, a principal marca 
de roupa de fitness nacional, 
que inclui uma linha espe-
cialmente dedicada à prática 
de Pnf-Chi, modalidade 
criada por eva albuquerque 
e Paulo araújo, directores do 
Wellness Center do Hotel 
do Caracol. 

O desfile será realizado 
por modelos terceirenses 
especialmente selecciona-
dos para o efeito e contará 
com a participação especial 
de diversos convidados da 
agência Glam.

Para este evento, com a 
duração de três dias, foi ain-
da preparado um programa 
diversificado, que visa propor-
cionar a todos os convidados 
e jornalistas um conheci-
mento mais aprofundado da 
cultura e da forma de receber 
da ilha terceira.  di

base deverá entregar Liquid Fuel a norte-americanos

na base das lajes

Mais 10 portugueses
em risco de desemprego
a entrega do serviço de 

Liquid fuel (combustível 
líquido) da Base das Lajes a 
uma empresa norte-ameri-
cana poderá representar o 
despedimento de 10 trabalha-
dores portugueses ao serviço 
das feusaçores, segundo Di
conseguiu apurar.

a este número somam-se 
os 14 trabalhadores por-
tugueses que deverão ver 
também os seus postos de 
trabalho extintos com o en-
cerramento do restaurante 
Burguer King no destaca-
mento norte-americano, até 
ao final do próximo mês de 
Outubro.

até ao final do ano, está 
ainda previsto o encerramen-
to da loja fligth Line View BX, 
o que, a confirmar-se, afectará 
igualmente um número bas-
tante significativo de trabalha-

dores portugueses ao serviço 
das feusaçores.

até à hora do fecho desta 
edição não foi possível obter 
junto do relações Públicas do 
Comando norte-americano 
da Base das Lajes qualquer 
confirmação sobre estes 
casos e a situação dos res-
pectivos trabalhadores.

Di aguarda, no entanto, a 
posição daquele Comando 
sobre esta matéria para o 
dia de hoje.

recorde-se que o presi-
dente do sindicato dos tra-
balhadores de alimentação, 
Bebidas e similares, Comér-
cio, escritórios e serviços dos 
açores, Vítor silva, garantiu 
ao Di que, a confirmarem-se 
estas situações, que se co-
mentam já entre os próprios 
trabalhadores, o sindicato irá 
agir em conformidade.  di

Películas galardoadas nos mais 
importantes festivais e certames 
de cinema europeus estarão em 
exibição em Angra e na Praia.
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O vulcanólogo Victor 
Hugo forjaz está contra 
o facto de não ter sido 
convidado para o colóquio 
“sociedade, Cultura e risco: 
Da Memória dos Capelinhos 
à Crise sísmica de 1998”, que 
decorre em Dezembro, no 
faial, classificando o vento 
promovido pela Protecção 
Civil e Bombeiros dos aço-
res como sendo “só para 
amiguinhos”. 

“quando organizo even-

tos, mesmo que lateralmente 
relacionados o srPC, convido 
sempre o presidente. tal se-
nhor nunca manda substituto 
- deve ser muito envergo-
nhado... ou sem-vergonha. 
Comigo, quanto a convites, 
porque ‘a protecção civil é de 
todos’, não sucede o mesmo”, 
ironiza.

O presidente do Obser-
vatório Vulcanológico e Ge-
otérmico dos açores critica 
o facto de não ter recebido 

convite, apesar de ser co-
autor do catálogo sísmico 
dos açores, ter fortemente 
contribuído para a fundação 
do srPC e para a instalação 
de uma rede sísmica regional 
e ter visto a actuação oficial 
de 1958, no faial, porque o 
seu pai era vice-presidente 
da Junta Geral.

as mais-valias que o espe-
cialista poderia trazer para o 
colóquio passam ainda pelo 
facto de ter sido enviado, 

em 1973, para o Pico como 
docente da faculdade de 
ciências da universidade de 
Lisboa, seguindo a crise de 
então e ter seguido a crise sís-
mica de são Miguel em 1989, 
para além de ter participado 
em missões internacionais de 
sismotectónica, a última na 
China, há dois anos, e ser o 
único docente da universida-
de dos açores que pertence 
à academia das Ciências de 
Lisboa.  di

victor hugo forjaz critica  a sua exclusão do evento

Colóquio no Faial
é “só para amiguinhos” 

segundo o presidente do município, josé pedro cardoso

Angra à beira de
ter novo mercado

merCAdo deverá ser construído através de uma parceria publico-privada

associação  “boneca de trapos”

S.miguel recebe I Ágora
de educação pela Arte
a associação açoriana de 

educação pela arte “Boneca 
de trapos”promove, de um 
a três de Outubro e de 12 a 
14 de novembro, a “i Ágora 
de educação pela arte”, uma 
iniciativa que visa “conceber 
projectos de promoção dos 
seres humanos, em que a afec-
tividade e a razão interagem 
permanentemente”. 

O público alvo do evento 
que decorre na Biblioteca 
Pública e arquivo de Ponta 
Delgada são os alunos do 
Curso de Professores do en-
sino Básico e de educadores 
de infância, os educadores 
de infância, professores, sa-
cerdotes, trabalhadores das 
iPss/atLs, jornalistas e pais. 
O número de participantes 
situa-se nos 148.

Deste modo, a “Ágora” 
arranca no dia um de Ou-
tubro com uma conferência 
com o tema  “É pela Porta do 
Belo que se acede ao Justo 
e Verdadeiro”, proferida por 
natália Pais, do Movimento 
de educação pela arte de 
Lisboa. segue-se o debate 
sobre “a dimensão axiológica 
na formação dos humanos”, 
por Josélia fonseca, da uni-
versidade dos açores.

Já no dia dois de Outubro 

discute-se o “Desenvolvi-
mento Psicomotor e apren-
dizagem: aspectos teóricos e 
Práticos”, um tema explorado 
por Vítor da fonseca, da 
faculdade de Motricidade 
Humana da Cruz quebrada. 
O mesmo tema repete-se no 
dia três de Outubro.

Já em novembro, no dia 12, 
são debatidas as “necessida-
des educativas especiais-uma
abordagem interdisciplinar”, 
por Maria da Conceição 
rego, teresa nunes, Clarisse 
azevedo e ana Matias.

no dia 13 explora-se “O 
Caso do fastio-Os Caminhos 
daarte vão dar ao Currículo”, 
por Maria Yolanda rodrigues 
e armindo rodrigues, da 
escola superior de educação 
de Lisboa. O tema repete-se 
à tarde.

no último dia da iniciativa 
da associação açoriana de 
educação pela arte “Bone-
ca de trapos” discute-se a 
terceira parte do Caso do 
fastio - Os Caminhos da 
arte vão dar ao Currículo”, 
sendo o encontro fechado 
por uma apresentação sobre 
a associação. Pelas 22h será 
realizada a leitura das conclu-
sões e o encerramento dos 
trabalhos.  di

FeIrA decorre de sexta a domingo, em São Miguel

vindas de quatro arquipélagos...

Feira Transregional 
reúne 35 instituições
a Vi feira transregional 

de economia solidária com 
a presença dos arquipélagos 
dos açores, Cabo Verde, 
Canárias e Madeira decorre 
de sexta a domingo, em são 
Miguel. na inicitiva partici-
pam mais de 35 instituições 
dos quatro arquipélagos en-
volvidos no projecto, entre 
instituições Privadas de soli-
dariedade social e empresas 
de inserção.

em causa está uma inicia-
tiva conjunta do instituto de 
acção social e da Cresaçor, 
no âmbito do projecto es-
CaLa inserido no programa 
de iniciativa Comunitária 
interreG iii B. a feira de-
corre na escola antero de 
quental.

Os objectivos do evento 
são constituir um espaço de 
divulgação dos projectos de 

economia solidária, nomea-
damente das empresas de in-
serção social e das iniciativas 
de desenvolvimento local dos 
quatro arquipélagos e possibi-
litar partilhas de experiências 
quanto a esta “nova forma de 
combate à exclusão social e 
à pobreza”.

a cerimónia de abertura 
da feira decorre na sexta-
feira, pelas 17h.Os visitantes 
poderão assistir, ainda, a várias 
manifestações culturais que 
irão animar as tardes e as 
noites do evento, bem como 
provar várias ofertas em 
termos de gastronomia.

será feito, também, o lança-
mento das actas do Congres-
so internacional de economia
solidária e o estudo de Caso 
sobre as Organizações de 
economia solidária em Cabo 
Verde.  di

está no terreno uma par-
ceria publico-privada para a 
construção de um novo mer-
cado em angra do Heroísmo. 
a garantia é dada pelo presi-
dente da Câmara Municipal 
de angra do Heroísmo, José 
Pedro Cardoso, que avança 
que a nova infraestrutura virá, 
entre outras coisas, solucionar 
o problema de falta de esta-
cionamento, com a criação de 
um parque subterrâneo com 
capacidade para 120 viaturas, 
para além lugares para descar-

regamento de mercadorias.
a avançar, o novo mercado 

será construído no mesmo 
sítio do actual, dividindo-se 
por três pisos. “terá uma cave 
onde funcionará o parque de 
estacionamento, o mercado e 
um piso superior onde deverá 
funcionar um restaurante com 
uma boa vista sobre a cidade”, 
adianta José Pedro Cardoso.

O presidente do município 
angrense, em declarações 
prestadas ao programa “Ma-
gazine rCa”, revela que a 

construção de novas instala-
ções para o mercado Duque 
de Bragança não avançou 
mais cedo porque se aguar-
dava por fundos comunitá-
rios. “esperámos para ver se 
esse investimento poderia 
ser sustentado por apoios 
comunitários, mas viemos 
a verificar que estes apoios 
só previam coisas como a 
construção de estradas ou o 
desenvolvimento ambiental. 
Por isso, procurámos resolver 
o problema de outra forma, 
recorrendo a uma parceria 
com um privado”, explica.

O presidente da Câmara 
Municipal de angra do Hero-
ísmo prefere não avançar de 
momento qual é o privado 
que está envolvido no inves-
timento, afirmando o projecto 
ainda está a dar os primeiros 
passos.

recorde-se que já há mui-
tos anos que os comerciantes 
que trabalham no mercado 

municipal Duque de Bragança 
reclamam novas instalações, 
chegando a reivindicar que 
este mudasse de espaço. no
centro das queixas está a falta 
de lugar para estacionar, situa-
ção que, defendem, prejudica 
gravemente o negócio.

QueIxAS...
em notícia publicada na 

edição de 20 de Julho de Di, 
Carlos soares, comerciante, 
dava voz às queixas dos ven-
dedores: “as pessoas passam 
por aqui e não fazem grandes 
compras porque não estão 
para carregar sacos. entretan-
to, estou aqui, com as frutas, 
os legumes, mas ninguém 
compra”, dizia.

Já Manuel Dias fernandes, 
com sessenta anos de trabalho 
no mercado, resume a razão 
das queixas: “sem lugar para 
estacionar carros, não há 
negócio. toda a gente sabe 
isso”.  di

O novo mercado de Angra do 
Heroísmo, a construir no mes-
mo espaço que o actual, terá um 
parque de estacionamento com 
capacidade para 120 viaturas.

C M Y K
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Oferecer cinema de quali-
dade  e alternativo ao circuito 
comercial na ilha terceira. 
É este o principal objectivo 
do segundo ciclo de “Cine-
ma alternativo” promovido 
pelo iaC-instituto açoriano
de Cultura, com o apoio das 
câmaras municipais de angra
do Heroísmo e da Praia da 
Vitória, da direcção regional da 
Cultura e do iCaM-instituto
do Cinema, audiovisuais e 
Multimédia.

a partir do próximo dia 15 
de setembro, semanalmente, 
aos sábados, pelas 18h00, no 

Centro Cultural de angra, e 
aos domingos, pelas 21h00, no 
auditório do ramo Grande, 
na Praia da Vitória, serão 
exibidos 15 filmes destinados 
ao público em geral, mas di-
reccionados em especial aos 
amantes da sétima arte.

na apresentação do even-
to à comunicação social, o o 
presidente da direcção do iaC
sublinhou tratar-se de “pelí-
culas nunca exibidas na ilha 
terceira e, simultaneamente, 
galardoadas nos mais impor-
tantes festivais e certames de 
cinema europeus”.

segundo Jorge Paulus Bru-
no, “o público terceirense terá, 
assim, a oportunidade e o 
privilégio de assistir a alguns 
dos melhores filmes europeus 
dos últimos anos e que se 
encontram fora do circuito 
comercial”.

O ciclo arranca com “in
this World”, filme de refe-
rência do cineasta Michael 
Winterbottom, que arrecadou 
o urso de Ouro, o Prémio do 
Júri ecuménico e o Prémio 
filme para a Paz, no festival de 
Berlim, em 2003, e o Prémio 
Bafta para o Melhor filme
estrangeiro, em 2004.

seguem-se realizações 
premiadas e aclamadas inter-
nacionalmente, raramente 
integradas nos circuitos co-
merciais, oriundas de países 
como Portugal, frança, itália, 
irlanda, Bélgica, turquia, reino
unido, Bósnia-Herzegovina e 
ainda Japão e taiwan.

Destes destaca-se o último 

filme de Manoel de Oliveira, 
recentemente estreado e que 
concorre já a vários prémios. 
a exibição de “Belle toujours” 
estava inicialmente prevista 
para o primeiro ciclo de “Ci-
nemaalternativo”, mas foi, no 
entanto, impossibilitada pelo 
atraso na estreia do filme.

ainda de realizadores 
portugueses, serão exibidas 
as películas “Belarmino”, de 
fernando Lopes, “Lisboetas”, 
de sérgiotréfaut, “Odete”, de 
João Pedro rodrigues, e “tran-
se”, de teresa Villaverde.

Com direcção técnica de 
Lázaro silva, o segundo ciclo 
de “Cinema alternativo” pro-
movido pelo iaC está orçado 
em 9.500 euros.

Os bilhetes para cada 
sessão estarão à venda nas 
bilheteiras do Centro Cultural 
de angra e do auditório do 
ramo Grande pelo “preço 
simbólico” de  dois euros por 
pessoa.  di

a direcção do Centro de 
tratamento e recuperação 
de alcoólicos e toxicode-
pendentes Villa dos Passos, 
na Lagoa, está na ilha ter-
ceira, onde irá reunir com 
a secretaria regional dos 
assuntos sociais no sentido 
do estabelecimento de um 
protocolo entre as duas 
entidades.

O objectivo deste encon-
tro é sensibilizar o Governo 
regional para as vantagens, 

tanto para o executivo 
açoriano como para os 
próprios doentes residentes 
no arquipélago, da realização 
deste tipo de tratamentos na 
região, em detrimento do 
seu encaminhamento para 
clínicas no continente como 
acontece até agora.

segundo disse ao Di Mi-
guel almeida, da direcção 
da Villa dos Passos, desde 
a sua abertura, há cerca de 
um ano, o centro conseguiu 

já recuperar mais de 50 alco-
ólicos e toxicodependentes, 
oriundos de várias ilhas dos 
açores.

a intervenção realizada 
pela Villa dos Passos baseia-
se, como o próprio nome 
indica, no “modelo dos 12 
passos”.

“trata-se de um método 
livre de químicos, centrado 
no carácter da pessoa”, ex-
plica Miguel almeida”.

De acordo com o res-

ponsável, este é um “método 
muito eficaz, uma vez que 
50 por cento dos doentes 
do centro estão ainda em 
recuperação, o que é muito 
significativo”.

O tratamento oferecido 
pela Villa dos Passos custa 
cerca de 40 euros por dia por 
paciente. O protocolo que o 
centro pretende estabelecer 
com o Governo regional 
visa apoiar os doentes mais 
carenciados.  di

no trataMento e reCuperação de alCoóliCos e toxiCodependentes

Villa dos Passos procura
apoio do Governo Regional

de 15 de seteMbro a 22 de dezeMbro

Terceira assiste a
cinema alternativo

ciclo de “Cinema Alternativo” foi apresentado ontem pelo IAC

no próxiMo fiM-de-seMana

Hotel do caracol
recebe Fashion TV
O Hotel do Caracol é 

palco, no próximo fim-de-
semana, de um evento de 
moda e glamour ímpar nos 
açores. numa produção do 
Hotel do Caracol e da fábrica 
de espectáculos, em colabo-
ração com o Grupo Paim, o 
Caracol fashion tV contará 
com a participação especial 
da agência Glam e do canal 
televisivo fashion tV.

segundo fonte da organi-
zação, “a iniciativa tem como 
principal objectivo mostrar 
que a ilha terceira reúne con-
dições para entrar na rota da 
organização de eventos desta 
natureza”.

O evento contará com a 
presença de diversas perso-
nalidades da sociedade civil 
nacional e regional, bem como 
de um leque de profissionais 
da comunicação social escrita 
e televisiva nacional e regional 
ligados a áreas como a moda, 
o turismo, a saúde e o lazer.

amanhã, sexta-feira, dia 
14, a noite será dedicada ao 
canal televisivo mais famoso 
da moda internacional – o 
fashion tV. 

Com decoração a rigor, 
duas zonas distintas de dance 
music e chill out animadas 

por DJ Gonzo e Pika DJ, res-
pectivamente, body painting, 
modelos diversos e zona de 
flash interview, esta será uma 
noite de simbiose entre a 
dance music e a moda, com 
cobertura integral televisiva 
pelo canal fashion tV.

na noite de sábado, dia 
15, terá lugar a apresentação 
da nova colecção de susana 
Gateira, a principal marca 
de roupa de fitness nacional, 
que inclui uma linha espe-
cialmente dedicada à prática 
de Pnf-Chi, modalidade 
criada por eva albuquerque 
e Paulo araújo, directores do 
Wellness Center do Hotel 
do Caracol. 

O desfile será realizado 
por modelos terceirenses 
especialmente selecciona-
dos para o efeito e contará 
com a participação especial 
de diversos convidados da 
agência Glam.

Para este evento, com a 
duração de três dias, foi ain-
da preparado um programa 
diversificado, que visa propor-
cionar a todos os convidados 
e jornalistas um conheci-
mento mais aprofundado da 
cultura e da forma de receber 
da ilha terceira.  di

base deverá entregar Liquid Fuel a norte-americanos

na base das lajes

Mais 10 portugueses
em risco de desemprego
a entrega do serviço de 

Liquid fuel (combustível 
líquido) da Base das Lajes a 
uma empresa norte-ameri-
cana poderá representar o 
despedimento de 10 trabalha-
dores portugueses ao serviço 
das feusaçores, segundo Di
conseguiu apurar.

a este número somam-se 
os 14 trabalhadores por-
tugueses que deverão ver 
também os seus postos de 
trabalho extintos com o en-
cerramento do restaurante 
Burguer King no destaca-
mento norte-americano, até 
ao final do próximo mês de 
Outubro.

até ao final do ano, está 
ainda previsto o encerramen-
to da loja fligth Line View BX, 
o que, a confirmar-se, afectará 
igualmente um número bas-
tante significativo de trabalha-

dores portugueses ao serviço 
das feusaçores.

até à hora do fecho desta 
edição não foi possível obter 
junto do relações Públicas do 
Comando norte-americano 
da Base das Lajes qualquer 
confirmação sobre estes 
casos e a situação dos res-
pectivos trabalhadores.

Di aguarda, no entanto, a 
posição daquele Comando 
sobre esta matéria para o 
dia de hoje.

recorde-se que o presi-
dente do sindicato dos tra-
balhadores de alimentação, 
Bebidas e similares, Comér-
cio, escritórios e serviços dos 
açores, Vítor silva, garantiu 
ao Di que, a confirmarem-se 
estas situações, que se co-
mentam já entre os próprios 
trabalhadores, o sindicato irá 
agir em conformidade.  di

Películas galardoadas nos mais 
importantes festivais e certames 
de cinema europeus estarão em 
exibição em Angra e na Praia.
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FÓrUM eM PoNTA DeLgADA

Açores assinalam 
dez anos de RSI
um fórum comemorativo dos dez anos do rendimento 

social de inserção (rsi) tem lugar no teatro Micaelense, 
em Ponta Delgada, de amanhã a 19 deste mês.

a sessão de abertura do evento, organizado pelo instituto 
de acção social, está agendada para as 15H00 de amanhã e 
será presidida pelo secretário regional dos assuntos sociais, 
Domingos Cunha.

no âmbito do fórum, tem também lugar amanhã, pelas 
16H30, uma reunião da Comissão nacional do rsi, enquanto 
no dia 17 decorre um encontro regional de Beneficiários do 
rsi, subordinado ao tema “saber escutar todas as vozes”.

 “O rsi: Caminhos Percorridos, futuro a Construir” é o 
título do seminário programado para dias 18 e 19.

gUiTArrisTA TerceireNse

Ruben Bettencourt
na Azor Waves
O jovem guitarrista terceirense ruben Bettencourt e a 

azor Waves firmaram, recentemente, um acordo de agen-
ciamento de espectáculos.

natural de angra do Heroísmo, onde nasceu a 21 de Junho 
de 1988, ruben Bettencourt iniciou os seus estudos musicais 
por volta dos seis anos com o professor de guitarra clássica 
terceirense Victor Castro, tendo ingressado, mais tarde, no 
Conservatório regional de angra do Heroísmo.

no ano lectivo de 2006/2007 iniciou os estudos superiores 
em Música na universidade de aveiro, tendo com professor 
de guitarra clássica Paulo Vaz de Carvalho.

Participou em acções de formação para guitarra clássica com 
Pedro rodrigues, Giulio tampalini, Djan ivanovic, Jorge Cardoso, 
roland Dyens, José Mesquita Lopes e tomás Camacho.

foi premiado com o 1º Prémio em ex-aequo no i concurso 
Luso-espanhol, em fafe, no início deste ano. em Julho parti-
cipou no international Guitar summer school. em Brescia, 
itália, dirigido por Giulio tampalini, a convite deste, onde 
também recebeu formação de Giancarlo facchinetti,  antonio 
Giacometti e Giovanni Podera.

Já efectuou recitais em Portugal e no estrangeiro, partici-
pou em programas da rtP e de rádio, foi entrevistado pela 
imprensa portuguesa e foi nomeado o “Português da semana” 
pela revista do “Correio da Manhã”, em Julho último. 

UNiversiDADe Dos Açores

Plano de Estudos
em Ética da Vida
um modelo de estudos a nível pós-graduado, inédito 

no país, é apresentado, este ano lectivo, pela universidade 
dos açores, em colaboração com o instituto de Bioética 
da universidade Católica Portuguesa. trata-se do Plano de 
estudos em Ética da Vida, que oferece diferentes modalidades 
de frequência, nomeadamente curso de mestrado (dois anos, 
com nove meses de leccionação), curso de pós-graduação 
(nove meses de leccionação), curso de estudos aprofundados 
(cerca de quatro fins-de-semana) e frequência de unidades 
curriculares (um fim-de-semana,10 horas).

a leccionação, em regime pós-laboral e intensivo, decorre 
às sextas-feiras à tarde e sábados de manhã e pode ser 
acompanhada presencialmente ou à distância (e-learning).

este é também o primeiro curso da área adaptado aos 
requisitos do processo de Bolonha, sendo os eCts atri-
buídos válidos em todo o espaço europeu. além disso, são 
acumuláveis para qualquer formação em curso (outros cursos 
de mestrado, doutoramento, pós-doutoramento) ou como 
créditos para a formação profissional já adquirida.

as candidaturas terminam no próximo sábado e podem 
ser feitas on-line em www.mev.uac.pt.

A PArTir De HoJe

Carlos César
visita os EUA
O presidente do Governo dos açores, Carlos César, 

visita Washington, nos eua, de hoje a 17 deste mês, no 
âmbito do programa de encerramento da exposição “en-
compassing the Globe: Portugal and the World in the XVi
and XVii Centuries”.

na mostra, que tem estado patente na smithsonian 
institution desde Junho último, a região está representada 
por uma Coroa do espírito santo em prata, datada do 
século XVii e pertencente ao espólio da igreja do antigo 
recolhimento de santa Bárbara.

a PsP registou uma dimi-
nuição de 2,4% no número 
de crimes denunciados no 
primeiro semestre deste ano 
nosaçores, mas aumentaram 
as detenções por tráfico de 
droga e de condução sem 
habilitação legal. 

um estudo sobre a carac-
terização criminal na região, a 
queagência Lusa teve ontem 
acesso, indica que a PsP regis-
tou 5.081 denúncias de crimes 
nas ilhas no primeiro semestre 
deste ano, menos 2,4% do que 

no mesmo período de 2006.
O relatório elaborado pelo 

sociólogo alberto Peixoto, do 
Comando regional da PsP, 
revela que, de Janeiro a Junho 
deste ano, foram assim denun-
ciados menos 124 crimes, em 
relação ao ano anterior.

apesar desta redução da 
criminalidade denunciada, 
a actividade operacional da 
PsP registou um aumento do 
número de detenções, que 
passaram de 913 no primeiro 
semestre de 2006 para 976 no 

mesmo período deste ano.
Grande parte destas de-

tenções foi por condução sem 
habilitação legal, com 342 em 
2007, contra 235 em 2006.

além disso, a PsP registou 
um elevado aumento percen-
tual das detenções por tráfico 
de droga, que evoluíram de 34 
para 56 entre os períodos em 
referência.

quanto à criminalidade 
denunciada, o estudo aponta 
para uma “evolução de forma 
diferenciada” entre os três co-
mandos da PsP no arquipélago, 
uma vez que o decréscimo 
verificado, entre os primeiros 
semestres de 2006 e 2007, foi 
conseguido sobretudo à custa 
dos Comandos de angra do 
Heroísmo e da Horta.

O estudo apurou que, no 
caso da criminalidade pra-
ticada contra as pessoas, se 
verifica uma ligeira “tendência 
de crescimento”, com 1.695 
crimes no primeiro semestre 

de 2006 e 1.700 nos primeiros 
seis meses de 2007.

Dentro do agrupamento 
dos crimes contra as pessoas, 
as ofensas à integridade física 
simples constituem “o crime 
mais denunciado (44%), se-
guindo-se a ameaça (21,8%) 
e o crime de injúria (21,8%). 
Os maus-tratos do cônjuge 
ou análogo representam ain-
da 15,3% do total de crimes 
praticados contra as pessoas, 
visto que se verificou uma 
evolução de 250 em 2006 para 
260 já este ano.

quanto aos crimes contra 
o património, apresentaram 
uma diminuição de menos 
78 denúncias no período em 
análise, com um total de 2.266 
no primeiro semestre.

O estudo indica também 
que os crimes por condução 
com uma taxa de álcool no 
sangue igual ou superior a 1,2 
g/l baixaram de 440 para 367 
nos açores.  di

O deputado social-demo-
crata antónio Maria Gon-
çalves pediu ontem esclare-
cimentos sobre a exclusão 
do programa “Manhãs de 
sábado” da grelha de progra-
mação da rDP-açores. 

em carta enviada ao di-
rector do centro regional da 
rádio pública, o parlamentar 
do PsD/açores, eleito pelas 
flores, dá conta do senti-
mento de “perda e decepção 
de muitos florentinos” ao 

tomarem conhecimento do 
fim do programa. 

segundo antónio Maria 
Gonçalves, aquele programa 
radiofónico “ganhou especial 
audiência, ao tornar-se, em 
cada sábado, um veículo de 
aproximação e de divulgação 
da ilha e dos seus principais 
acontecimentos”.

na missiva dirigida ao 
director da rDP-açores, o 
deputado social-democrata 
acrescenta que “muito do 

que das flores era sabido 
pelos açorianos das outras 
ilhas se deve ao trabalho de 
quem, colaborando nas flo-
res com o programa, chegava 
a cada um, em cada sábado, 
com forte preocupação de 
inovar em cada semana”. 

“a ilha longínqua, de que 
antes raramente se ouvia fa-
lar, foi-se descobrindo e dan-
do a descobrir”, salienta.

“a ilha estava ali. em pé 
de igualdade com as outras, 

sem minimalismos de cir-
cunstância, sem complexos 
de distâncias, pois o elo era 
tão grande e sentido que não 
sabíamos se estávamos ao 
lado da terceira ou bem junto 
aos marienses”, diz ainda.

Por isso, o parlamentar 
pretende, da parte do di-
rector da rDP-açores, o 
“necessário esclarecimento 
para que se entenda da le-
gitimidade e oportunidade 
desta decisão”.  di

ProgrAMA excLUíDo DA greLHA DA rDP-Açores

PSD pede esclarecimentos sobre
o fim das “Manhãs de Sábado”

criMiNALiDADe

Menos denúncias
e mais detenções

A MAIORIA das detenções no primeiro semestre deste ano deveu-se a condução sem habilitação legal

A criminalidade denunciada bai-
xou nos Açores entre Janeiro 
e Junho deste ano. No mesmo 
período, as detenções registaram 
um aumento.
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no primeiro dia de aulas 
na escola francisco Ornelas 
da Câmara, na Praia da Vitória, 
a Polícia de segurança Pública 
apresentou-se em massa, 
por estar convencida que 
poderiam ocorrer episódios 
desagradáveis, dada a polémica 
em torno do funcionamento 
daquele estabelecimento de 
ensino,  mas nada aconteceu 
de anormal nesse sentido.

no entanto, os agentes 
depararam-se com um ver-
dadeiro caos no que se refere 

ao trânsito automóvel.
aquela escola tem um 

parque de estacionamento 
automóvel com capacidade 
para a permanência de 88 
viaturas e, por isso, não dá para 
todas as necessidades, quer 
dos funcionários, quer dos pais 
que possam necessitar de des-
locar-se ao edifício para tratar 
de questões relacionadas com 
os seus filhos.

a existência de um apea-
deiro para as crianças, com 
os veículos a fluírem através 

de uma rotunda, facilita o 
trabalho apenas aos carros 
em trânsito.

O secretário regional da 
educação e Ciência chegou 
mesmo a sugerir à Câmara 
Municipal da Praia da Vitória 
que estudasse a possibilidade 
de passar um troço daquela 
rua para um só sentido.

no entanto, e para o 
comandante da segunda 
esquadra da Praia da Vitória, 
“isso nem sequer é necessário 
em virtude de o bom com-
portamento dos condutores 
constituir o segredo para 
o bom funcionamento do 
trânsito”.

“O problema não está nos 
veículos que ali vão deixar 
crianças e prosseguem viagem, 
mas sim nos que estacionam 
no local durante as horas em 
que a escola se encontra aber-
ta”, afirma o subcomissário 
filipe Moutinho.

e se na passada terça-feira 

os carros estacionados iam 
desde a circular externa até 
perto da Via Vitorino ne-
mésio, tal já não aconteceu 
ontem.

O que a Polícia de seguran-
ça Pública diz querer evitar é o 
estacionamento irregular que 
está a acontecer, sugerindo fi-
lipe Moutinho que as pessoas 
podem e devem estacionar 
os seus carros no parque do 
estádio Municipal da Praia.

“não faz sentido as pessoas 
ocuparam a faixa de rodagem 
e o parque estar quase vazio”, 
defende o comandante da 
segunda esquadra.

a PsP está a preparar-se 
para nos próximos dias e, pas-
sado o período de informação, 
iniciar o processo de multar 
todos os veículos que ficam 
mal estacionados e provocam 
sucessivos engarrafamentos 
nas três horas de ponta esco-
lares que tornam a rua quase 
intransitável.  di

a festa do imaculado Co-
ração de Maria tem início ama-
nhã nos Biscoitos com uma 
salva de morteiros (21H00), 
desfile das filarmónicas locais 
(21H30) e a actuação do 
cantor Luís Portela, vindo do 
Continente (22H30),

O sábado, dia 15, é pre-
enchido com uma tourada à 
corda no arraial da iluminação, 
com toiros de ezequiel rodri-
gues, a partir das 21H30.

no domingo tem lugar 

um torneio de pesca, com 
concentração na Casa da 
Carne (07H00), missa solene, 
seguida de procissão (16H00) 
e a actuação dos irmãos rosa
(22H00).

Para o dia 17 está pro-
gramada uma excursão ao 
tentadero de rego Botelho 
(10H00), tourada à corda e 
concurso de ganadarias com 
quatro touros puros de rego 
Botelho, ezequiel rodrigues, 
Casa agrícola de José al-

bino fernandes (CaJaf) e 
Humberto filipe (17H30) e 
a actuação dos Cool Breeze 
(22H00).

no dia 18 é realizado o 
tradicional bodo de leite 
(11H00), havendo ainda uma 
surpresa (14H00) e cantoria 
(22H00).

O dia 19 integra uma 
execursão ao tentadero dos 
Herdeiros de ezequiel rodri-
gues (10H00), uma tourada à 
corda com touros de rego 

Botelho e ezequiel rodri-
gues (17H30) e a actuação 
da cantora continental Diana 
rodrigues (22H00).

no dia 20 tem lugar uma 
excursão ao tentadero da 
Casa agrícola de José albino
fernandes (10H00), uma tou-
rada à corda  com touros da 
CaJaf e er (17H30), actua-
ção da Orquestra Ligeira dos 
Biscoitos (22H00), desfile das 
filarmónicas locais (23H30) e 
fogo de artifício (00H00).  di

CoM Desfile De filarMóniCas e aCtuação De Cantor Do Continente

Festas dos Biscoitos
começam amanhã

CoM a abertura Das aulas

Trânsito “louco”
na Rua da Saúde

Rua da Saúde com o trânsito a dar dores de cabeça à PSP

A PSP da Praia da Vitória vê-se 
“grega” para controlar o trânsito 
nas horas de ponta junto à EBI da 
Praia. Todos querem ficar o mais 
perto possível.

nas fontinhas

PSd acusa Governo
de “má” política agrícola
Os deputados pela ilha ter-

ceira na  assembleia Legislativa 
regional acusaram ontem o 
executivo açoriano de ter 
uma “má ou nenhuma” política 
no que se refere à agricultura 
na região.

a visita inclui-se no plano 
de trabalho dos deputados 
sociais-democratas às diversas 
freguesias da ilha, que tem 
vindo a decorrer nos últimos 
tempos.

antónio Ventura disse que 
a freguesia das fontinhas, em 
particular, sofre de muitas 
carências que se prendem, 
sobretudo, com  “falta de 
definição do perímetro agrá-
rio” que é desejado pelos 
agricultores locais, sendo que 
se trata de uma localidade 
que vive essencialmente desta 
indústria.

“as velhas infraestruturas 
relacionadas com o abasteci-
mento de água à lavoura, os 
caminhos de penetração e, de 
algum modo, alguma desaten-
ção política que tem existido” 
para com as fontinhas. 

em termos de quantidade 
de leite, as fontinhas são a 
terceira freguesia mais produ-
tiva da ilha terceira e tem uma 
produção relevante também a 
nível regional, afirmam os de-
putados sociais-democratas.

“se premiamos explora-
ções com grandeza parcelar 
e em que tem que se reduzir 
os custos de produção dos 
processos, não superar os 
aspectos básicos de infra-
estruturação, como a água e 
os caminhos de penetração, 
é obstaculizar o desenvolvi-
mento da agricultura na ilha 
e nesta freguesia”, afirmou o 
deputado regional.

referiu ainda que “não 
existe qualquer cooperação, 
quer dos poderes locais, quer 
dos poderes regionais, com 
o eleito local”, adiantando 
existir “alguma fricção” entre 
essas entidades e a autarquia 
local.

“trata-se de uma coope-
ração muito deficitária em 
relação às reais necessidades 
da freguesia, nomeadamente 
no que respeita à limpeza 
das ribeiras, limpeza dos ca-
minhos, e a aspectos sociais 

e económicos das fontinhas”, 
realçou.

O PsD afirma ainda “la-
mentar que exista esse tipo 
de tratamento”, alegando 
tatar-se de uma questão de 
“cor política”.

ORdeNaMeNTO
Para os deputados so-

ciais-democratas, “deveria 
ser alargado nas fontinhas o 
perímetro agrário, não apenas 
por questões de infra-estrutu-
ração”, mas também para que 
o espaço passe a ter outras 
prioridades políticas.

Por outro lado, falaram da 
protecção da paisagem, tendo 
em conta que a freguesia das 
fontinhas se situa na zona 
do ramo Grande, onde ainda 
impera alguma arquitectura 
tradicional que deve ser pre-
servada.

afirmam ainda existir uma 
“grande pressão urbanística 
sobre os espaços agrícolas”, 
aconselhando à disciplina des-
sa urbanização e dos terrenos 
que conquista à agricultura.

isto, para justificar a ne-
cessidade de ser aumentado 
o perímetro agrário das 
fontinhas, que foi uma das 
reivindicações apresentadas 
em reunião que os deputados 
sociais-democratas mantive-
ram com o presidente da Junta 
de freguesia local.

Os deputados do PsD
reuniram ainda  ontem com 
“associações ligadas ao des-
porto” e afirmam que “todas 
se lamentam da falta de coo-
peração financeira” por parte 
das entidades com responsa-
bilidades nesse sector.

SeM MORTuÁRIa
Para o presidente da Junta 

de freguesia das fontinhas, a 
situação daquela localidade 
tem vindo a ser preterida 
pelos diversos órgãos do po-
der regional e municipal nos 
últimos dois anos.

Como exemplo disso, José 
Carlos Meneses  aponta a falta 
de 10 mil euros que ninguém 
lhe quer dar,para terminar o 
processo de criação da Casa 
Mortuária das fontinhas, que 
se se encontra emperrada por 
falta de 10 mil euros.  di

PSd vISITOu a freguesia das Fontinhas

FOTOGRAFIA  henrique DéDalo  |Di
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14 e 15 de seteMbro

Consultas de Cirurgia plástiCa
dr.antónio nunes 

15 e 16 de seteMbro

Consultas de reuMatologia
dr. luís Maurício

21 de seteMbro a 1 de outubro

Consultas de fisiatria
dr. joão celestino

basQuetebol feMinino

Boa Viagem no
Torneio do Barreiro

Algés e Dafundo
na “Catedral” 
Conforme demos conta em edições anteriores, o Boa 

Viagem/angra/açores recebe o algés e dafundo, em partida 
antecipada da quinta ronda, no primeiro compromisso válido 
para a liga feminina de Basquetebol. aqui fica o calendário 
das meninas de Marcos Couto: 

1ª Jornada (11/11), Boa Viagem – u. Madeira; 2ª (18/11), Boa 
Viagem – CaB; 3ª (01/12), ovarense – Boa Viagem; 4ª (02/12), 
esgueira – Boa Viagem; 5ª (04/11), Boa Viagem – algés; 6ª (09/12), 
Boa Viagem – santarém; 7ª (16/12), Boa Viagem – essa; 8ª 
(05/01/08), Cp natação – Boa Viagem; 9ª (06/01), póvoa – Boa 
Viagem; 10ª (13/01), Boa Viagem – Vagos; 11ª (20/01), Boa Viagem 
– olivais; 12ª (26/01), u. Madeira – Boa Viagem; 13ª (27/01), 
CaB – Boa Viagem; 14ª (02/02), Boa Viagem – ovarense; 15ª 
(03/02), Boa Viagem – esgueira; 16ª (22/03), algés – Boa Viagem; 
17ª (16/02), santarém – Boa Viagem; 18ª (17/02), essa – Boa 
Viagem; 19ª (24/02), Boa Viagem – natação; 20ª (02/03), Boa 
Viagem – póvoa; 21ª (08/03), Vagos – Boa Viagem; 22ª (09/03), 
olivais – Boa Viagem.

o representante açoriano 
na alta-roda do basquetebol 
feminino luso compete, a 6 e 
7 de outubro, no torneio do 
Barreiro, evento que reúne, 
para além do Boa Viagem, 
o essa/Barreiro, campeão 
nacional em título e clube 
organizador, esgueira e, em 
princípio, o santarém Basket. 
a prova decorre no pavilhão 
municipal luís de Carvalho. 

entretanto, o grémio do 
Corpo santo tem pratica-
mente definido o grupo de 
trabalho que vai atacar a nova 
temporada e, consequente-
mente, a inédita presença 
nas competições europeias, 
na circunstância, a euroCup 
Women. 

À partida, o plantel com-
porta doze jogadoras, sendo 
que metade do mesmo é 
oriundo dos escalões de 
formação do clube, o que 
confirma a aposta na chamada 
“prata da casa”, política que 
tem dado excelentes frutos 
ao longo dos anos. 

deste modo, transitam 
da época finda as atletas 
locais Bárbara silva, Carla 
Vieira e eliana Costa, bem 
como dora duarte e Célia 
simões. foram promovidas as 
juniores tatiana furtado, ana 
Margarida e Maria rita ávila. 

Carla nascimento e sara 
filipe, ambas provenientes 
do CaB Madeira, são refor-
ços assegurados, tal como 
as norte-americanas Kristin 
Wiener (que jogava na nor-
thern illinois university) e Joi 
darcel scott (que militava na 
Murray state university). 

segundo conseguimos 

apurar, o Boa Viagem ainda 
admite a contratação de mais 
uma atleta nacional para a 
posição 1/2. para já, a equipa 
orientada por Marcos Couto 
treina diariamente no pavilhão 
municipal de angra do He-
roísmo, sendo que às terças 
e quintas-feiras o trabalho é 
em sessão dupla. Carla Vieira 
– uma das referências da 
colectividade – acumula as 
funções de jogadora com as 
de treinadora-adjunta.  

o departamento de bas-
quetebol sénior do Boa 
Viagem/angra/açores integra 
os seguintes elementos: paulo 
Jorge silva (presidente), antó-
nio godinho (vice-presiden-
te), dinisalmeida (director) e 
Maria almeida (directora). por 
seu turno, o departamento 

clínico é formado por antónio 
fernandes (médico) e susana
goulart (fisioterapeuta). 

FORMAÇÃO
a outro nível, também já 

é conhecida a estrutura do 
departamento técnico do 
Boa Viagem. Marcos Couto é 
o coordenador, ao passo que 
antónio pimentel exerce o 
cargo de coordenador-ad-
junto. Hélder pimentel, andré
ramos, Marisa fernandes e 
Mário Martins são os trei-
nadores. 

Vejamos a composição das 
diversas equipas de formação: 
minis 8 e 10, paulo Jorge silva
(dirigente), Marisa fernandes
(treinadora); minis 12, paulo
Jorge silva (dirigente), Mário 
Martins (treinador); iniciadas, 
Carlos lote (dirigente), andré 
ramos (treinador); cadetes, 
Ângelo faria (dirigente), 
Hélder pimentel (treinador); 
juniores, ricardo Coelho 
(dirigente), antónio pimen-
tel (treinador). registe-se a 
entrada dos técnicos Marisa 
fernandes, Mário Martins e 
andré ramos, o que se en-
quadra na política do clube 
de promover os jovens trei-
nadores locais. 

os escalões jovens do 
Clube Juvenil Boa Viagem 
iniciam os trabalhos no dia 
17 de setembro, segunda-
feira, decorrendo os treinos 
no pavilhão da escola básica 
integrada de angra do Hero-
ísmo. sublinhe-se, em jeito de 
conclusão, que o Boa Viagem 
vai movimentar na campanha 
que se avizinha, em todos os 
escalões, desde os minis aos 
seniores, 120 pessoas, entre 
dirigentes, treinadores e 
atletas.  di

O Boa Viagem/Angra/Açores, 
equipa que prepara a temporada 
2007/2008, participa, no fim-de-se-
mana de 6 e 7 de Outubro, no Tor-
neio do Barreiro, em basquetebol.

BOA VIAGEM prepara nova época com torneio no Barreiro

FOTOGRAFIA  arQuivo  |di

www.diarioinsular.com

puBlIcIdAde

apoio escolar
sala de estudo
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telefone 295 540910
tM  96 87 70 453

14 e 15 de seteMbro

Consultas de Cirurgia plástiCa
dr.antónio nunes 

15 e 16 de seteMbro

Consultas de reuMatologia
dr. luís Maurício

21 de seteMbro a 1 de outubro

Consultas de fisiatria
dr. joão celestino

basQuetebol feMinino

Boa Viagem no
Torneio do Barreiro

Algés e Dafundo
na “Catedral” 
Conforme demos conta em edições anteriores, o Boa 

Viagem/angra/açores recebe o algés e dafundo, em partida 
antecipada da quinta ronda, no primeiro compromisso válido 
para a liga feminina de Basquetebol. aqui fica o calendário 
das meninas de Marcos Couto: 

1ª Jornada (11/11), Boa Viagem – u. Madeira; 2ª (18/11), Boa 
Viagem – CaB; 3ª (01/12), ovarense – Boa Viagem; 4ª (02/12), 
esgueira – Boa Viagem; 5ª (04/11), Boa Viagem – algés; 6ª (09/12), 
Boa Viagem – santarém; 7ª (16/12), Boa Viagem – essa; 8ª 
(05/01/08), Cp natação – Boa Viagem; 9ª (06/01), póvoa – Boa 
Viagem; 10ª (13/01), Boa Viagem – Vagos; 11ª (20/01), Boa Viagem 
– olivais; 12ª (26/01), u. Madeira – Boa Viagem; 13ª (27/01), 
CaB – Boa Viagem; 14ª (02/02), Boa Viagem – ovarense; 15ª 
(03/02), Boa Viagem – esgueira; 16ª (22/03), algés – Boa Viagem; 
17ª (16/02), santarém – Boa Viagem; 18ª (17/02), essa – Boa 
Viagem; 19ª (24/02), Boa Viagem – natação; 20ª (02/03), Boa 
Viagem – póvoa; 21ª (08/03), Vagos – Boa Viagem; 22ª (09/03), 
olivais – Boa Viagem.

o representante açoriano 
na alta-roda do basquetebol 
feminino luso compete, a 6 e 
7 de outubro, no torneio do 
Barreiro, evento que reúne, 
para além do Boa Viagem, 
o essa/Barreiro, campeão 
nacional em título e clube 
organizador, esgueira e, em 
princípio, o santarém Basket. 
a prova decorre no pavilhão 
municipal luís de Carvalho. 

entretanto, o grémio do 
Corpo santo tem pratica-
mente definido o grupo de 
trabalho que vai atacar a nova 
temporada e, consequente-
mente, a inédita presença 
nas competições europeias, 
na circunstância, a euroCup 
Women. 

À partida, o plantel com-
porta doze jogadoras, sendo 
que metade do mesmo é 
oriundo dos escalões de 
formação do clube, o que 
confirma a aposta na chamada 
“prata da casa”, política que 
tem dado excelentes frutos 
ao longo dos anos. 

deste modo, transitam 
da época finda as atletas 
locais Bárbara silva, Carla 
Vieira e eliana Costa, bem 
como dora duarte e Célia 
simões. foram promovidas as 
juniores tatiana furtado, ana 
Margarida e Maria rita ávila. 

Carla nascimento e sara 
filipe, ambas provenientes 
do CaB Madeira, são refor-
ços assegurados, tal como 
as norte-americanas Kristin 
Wiener (que jogava na nor-
thern illinois university) e Joi 
darcel scott (que militava na 
Murray state university). 

segundo conseguimos 

apurar, o Boa Viagem ainda 
admite a contratação de mais 
uma atleta nacional para a 
posição 1/2. para já, a equipa 
orientada por Marcos Couto 
treina diariamente no pavilhão 
municipal de angra do He-
roísmo, sendo que às terças 
e quintas-feiras o trabalho é 
em sessão dupla. Carla Vieira 
– uma das referências da 
colectividade – acumula as 
funções de jogadora com as 
de treinadora-adjunta.  

o departamento de bas-
quetebol sénior do Boa 
Viagem/angra/açores integra 
os seguintes elementos: paulo 
Jorge silva (presidente), antó-
nio godinho (vice-presiden-
te), dinisalmeida (director) e 
Maria almeida (directora). por 
seu turno, o departamento 

clínico é formado por antónio 
fernandes (médico) e susana
goulart (fisioterapeuta). 

FORMAÇÃO
a outro nível, também já 

é conhecida a estrutura do 
departamento técnico do 
Boa Viagem. Marcos Couto é 
o coordenador, ao passo que 
antónio pimentel exerce o 
cargo de coordenador-ad-
junto. Hélder pimentel, andré
ramos, Marisa fernandes e 
Mário Martins são os trei-
nadores. 

Vejamos a composição das 
diversas equipas de formação: 
minis 8 e 10, paulo Jorge silva
(dirigente), Marisa fernandes
(treinadora); minis 12, paulo
Jorge silva (dirigente), Mário 
Martins (treinador); iniciadas, 
Carlos lote (dirigente), andré 
ramos (treinador); cadetes, 
Ângelo faria (dirigente), 
Hélder pimentel (treinador); 
juniores, ricardo Coelho 
(dirigente), antónio pimen-
tel (treinador). registe-se a 
entrada dos técnicos Marisa 
fernandes, Mário Martins e 
andré ramos, o que se en-
quadra na política do clube 
de promover os jovens trei-
nadores locais. 

os escalões jovens do 
Clube Juvenil Boa Viagem 
iniciam os trabalhos no dia 
17 de setembro, segunda-
feira, decorrendo os treinos 
no pavilhão da escola básica 
integrada de angra do Hero-
ísmo. sublinhe-se, em jeito de 
conclusão, que o Boa Viagem 
vai movimentar na campanha 
que se avizinha, em todos os 
escalões, desde os minis aos 
seniores, 120 pessoas, entre 
dirigentes, treinadores e 
atletas.  di

O Boa Viagem/Angra/Açores, 
equipa que prepara a temporada 
2007/2008, participa, no fim-de-se-
mana de 6 e 7 de Outubro, no Tor-
neio do Barreiro, em basquetebol.

BOA VIAGEM prepara nova época com torneio no Barreiro

FOTOGRAFIA  arQuivo  |di

www.diarioinsular.com

puBlIcIdAde

apoio escolar
sala de estudo
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Lusitânia em Mafra
para somar pontos

O Lusitânia pretende na compli-
cada deslocação a Mafra somar os 
primeiros pontos na Segunda Divi-
são – Série “D”, o que poderia ter 
acontecido diante do Madalena.

três jogos, três derrotas, 
sempre pela mesma marca 
(1-2), colocam o Lusitânia na 
penúltima posição do Cam-
peonato nacional da segunda
Divisão – série “D”, o que, 
como é evidente, representa 
um arranque de época pouco 
ou nada abonatório. 

no entanto, na recepção 
ao líder fC Madalena, con-
junto que soma por vitórias 
os três embates realizados, 
a turma leonina, aqui e ali, 
deixou algumas indicações 
positivas, o que indicia uma 
gradual subida de rendi-

mento. aliás, com um pouco 
mais de concentração, pese 
os reais argumentos dos fo-
rasteiros, o Lusitânia poderia 
ter somado o(s) primeiro(s) 
ponto(s). 

Conquanto a tarefa não 
se afigure fácil, atendendo ao 
nível competitivo da série “D”, 
acredita-se que o emblema da 
rua da sé reúne argumentos 
para fugir da incómoda situa-
ção em que se encontra, até 
porque a equipa é orientada 
por um técnico que já deu 
provas de competência – quer 
antes, quer depois de chegar 

aos açores. 
neste contexto, o regresso 

de Vítor Vieira e as aquisições 
do lateral esquerdo ricardo 
rodrigues e do avançado syl-
vain podem funcionar como 
verdadeiras mais-valias e aju-
dar a reequilibrar um grupo 
em que impera a juventude 
e, consequentemente, algu-
ma imaturidade, o que, por 
si só, não significa falta de 
qualidade. 

na conferência de impren-
sa após o duelo insular do 
último domingo, o treinador 
João salcedas afirmou que 
sente a equipa a crescer, em-
bora reconhecesse a urgência 
de somar pontos, lembrando, 
a propósito, para justificar a 
reviravolta dos homens de 
Vítor urbano, que quando 
uma equipa está bem tudo sai 
com facilidade, ao invés do que 
sucede quando os resultados 
não aparecem. 

Domingo (16:00), em Ma-
fra, para a 4ª jornada do 
campeonato, o Lusitânia tem 

mais uma oportunidade para 
entrar na rota dos pontos 
e, em simultâneo, confirmar 
o crescendo de rendimento 
que João salcedas defende, 
curiosamente, ante um rival 
que actua na semana seguinte 
emangra do Heroísmo, então 
para a segunda eliminatória da 
taça de Portugal. 

Para além da visita lusitanis-
ta a Mafra (3º colocado com 
6 pontos), a 4ª ronda oferece 
ainda os duelos fC Madalena 
– real Massamá, Pinhalno-
vense – Carregado, Odivelas 
– Louletano, Lagoa – Operário, 
Messinense – atlético e Oli-
vais e Moscavide – Juventude 
de Évora. 

Com um início de época 
brilhante, o fC Madalena é 
favorito na recepção ao real
Massamá, ao passo que o 
Operário deseja não ficar em 
branco na viagem ao recinto 
do Lagoa. em Moscavide en-
contram-se dois históricos 
– Olivais e Juventude de 
Évora.  di

LUSITÂNIA espera entrar na rota dos pontos na deslocação a Mafra

FOTOGRAFIA rodrIGo beNto  |dI

seCretArIA reGIoNAL
dA edUCAÇÃo e CIÊNCIA

DireCÇÃO reGiOnaL Da eDuCaÇÃO
escola secundária Vitorino nemésio

AVIso
m/f

De acordo com o n.º 3 do art.º 51.º do regulamento do 
Concurso de Pessoal Docente da educação Pré-escolar e 
ensino Básico e secundário, aprovado pelo Decreto Legis-
lativo regional n.º 27/2003/a, de 9 de Junho e do art.º 51.º 
do Decreto Legislativo regional n.º 21/2007/a, de 30 de 
agosto, vem a escola secundária Vitorino nemésio publicitar 
a oferta de emprego em regime de Contrato administrativo, 
para o preenchimento dos seguintes horários:

- Grupo 540 - electrotecnia - 1 horário completo, subs-
tituíção temporária.

- Grupo 550 - informática - 1 horário completo.

as candidaturas deverão ser entregues nos serviços de 
administração escolar desta escola, das 9h00 às 15h00 e das 
17h30 às 19h00, nos dias 12 e 13 de setembro de 2007.

Praia da Vitória, 11 de setembro de 2007

pelo Conselho executivo
A presidente

Maria da Conceição Rei Prudêncio

MIssA do 7º dIA

gUILherMe MedeIroS ferNANdeS
e

LILIANA pereIrA ferNANdeS
Falecidos nos EUA num acidente de viação
a família manda rezar uma missa de sufrágio hoje, dia 

13 de setembro, pelas 18H15, na igreja de santa Luzia, 
angra do Herísmo.

Desde já agradecem a todas as pessoas que queiram 
assistir a esta Celebração eucaristica.

para sua comodidade

di cLASSIfIcAdoSprAIA dA VItórIA
C â m a r a  M u n i c i p a l

secretaria regional da Agricultura e Florestas
serViÇO De DesenVOLViMentO aGrÁriO

Da terCeira

AVIso
informa-se os possíveis interessados que o serviço de 

Desenvolvimento agrário da terceira, vai proceder á venda 
em Hasta publica no dia 20 de setembro de 2007, pelas 
10:30h, de 3 viaturas toyota com as matriculas nP-36-20; 
nP-94-09; nP-94-10.

as mesmas podem ser vistas de segunda a sexta-feira 
das 9:00h ás 16:00h nas Oficinas do serviço, sitas á Vinha 
Brava.

serviço de Desenvolvimento agrário da terceira, 4 de 
setembro de 2007

o dIreCtor de serVIÇos
José António Neto Ávila

edItAL N.º 35/2007

roberto Lúcio silva Pereira Monteiro, Presidente da 
Câmara Municipal da Praia da Vitória:

torna público, nos termos do n.º 3 do artigo 84.º da Lei 
n.º 169/99, de 18 de setembro, alterada e republicada pela 
Lei n.º 5-a/2002, de 11 de Janeiro, que a reunião ordinária 
pública mensal da Câmara Municipal, marcada para o dia 18 
de setembro de 2007, pelas 20 horas, realizar-se-á no dia 
17 de setembro de 2007, pelas 20 horas, no local habitual.

Paços do Concelho da Praia da Vitória, 12 de setembro 
de 2007.

o presidente da Câmara Municipal
Roberto Lúcio Silva Pereira Monteiro

pUbLIcIDADE

pUbLIcIDADE
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nome:________________________________________________

________________________________________________

Morada:_______________________________________________

_______________________________________________

telefone:_______________________________________________

Datas de Publicação:_______________________________________________

_______________________________________________

Enviar formulário com respectivo pagamento para:
 diárioinsular Av. Infante D. Henrique, n.º 1, 9700-098 Angra do Heroísmo

como anunciar:
1. Escreva o anúncio no quadriculado (máx. 180 caracteres), sendo 

que cada letra corresponde a cada espaço. Deixe um espaço 
entre cada palavra. O anúncio não poderá ultrapassar o número 
de quadrados do formulário.

2. O formulário deverá ser enviado para a morada indicada, junto 
com o valor correspondente ao número de publicações.

3. O anúncio terá um custo de 6 euros por cada publicação.  
4. O anúncio será publicado na edição seguinte à sua recepção.

6 Euros
por publicação

"

vendem-se
a estrear

Moradias 
t-3 com 114m2 e

quintal em 
Condomínio fechado

em angra
122.500e

tM 965 190 261

2007

arrenda-se

t-2 novo, junto a zona 
Balnear do negrito. todo
mobilado e equipado. esta-
cionamento próprio.

Contactar:
912 233 062

explicações
de matemática

Professor com licen-
ciatura em matemática 
- grupos pequenos e no 
Centro de angra.

Do 7 ao 12º ano.
Contactar:
964 344 322

explicações
mont’alverne

têm início dia 17 de 
setembro, às 17H00.

Contactar:

967 144 646

precisa-se
m/f

serventes.

Contactar:
963 609 745

Construções José es-
teves.

2763

arrenda-se

apartamento t3, mo-
bilado (novo), na Canada 
nova, n.º 15, são Carlos.

600e/mês..

Contactar:
962 497 562

matemática

Dão-se explicações.
Professor licenciado.
Contactar:
968 656 686

arrenda-se

espaço com 100 m2 com 
páteo de 100 m2.

Preço: 550 euros 
Contactar: 912 259 278

perdeu-se

Molhe de chaves com:
- 5 chaves de porta
- 4 chaves de carro
- 1 cartão modelo
- 1 gancho de fixação.
Gratifica-se quem o 

entregar.
telm.: 912 232 023

precisa-se
m/f

Cabeleireiro e ajudante 
de cabeleireiro com expe-
riência.

Contactar a partir das 
18H00

961 483 736
2611

explicações/
reparos

Guitarra eléctrica > 
escalas, bends, chords, har-
monias. rock/Blues/Pop.

Viola nylon > bossa 
nova, dissonantes, solfejo.

reparos a guitarras e bai-
xos eléctricos e acústicos.

tM - 969 368 663

arrenda-se

andar mobilado, perto 
do Liceu. rua do Galo, 110 
- angra

Contactar:
963 452 253

2804

para sua comodidade

di classificados
procura-se

m/f

empregado(a) de mesa 
que fale inglês e ajudante 
de cozinha. Zona da Praia 
da Vitória.

Contactar:
967 729 490

vendem-se
Cinco apartamentos de qualidade,  com 

elevador,  na rua Conde sieuve de Meneses 
- Praia da Vitória.

Projectados pelo arqtº Miguel Cunha e 
construídos pela edifer.

não são para vender!

não são para dar!

são para “liquidar”!

Contactar: valdemar rocha
968 014 703

Oportunidade única, para quem necessitar de 
moradia ou investimento.

aproveite

2341

imPÉrio do Bairro social da lamEirinHo

Prestação de Contas

informam-se todos os irmãos deste império que a 
Prestação de Contas terá lugar no dia 16 de setembro, 
pelas 19h30, no império.

A Comissão

Carneirada

a cafetaria nunes, no Desterro, realiza uma 
grande carneirada no dia 16 de setembro, a partir das 
13:00 horas, prolongando-se a festa até às 24:00 horas.

Não fAlteS!

vende-se

Prédio na silveira.
Boa oportunidade de negócio.

Contactar: 968 014 703
2462

precisa-se
m/f

empregado de Mesa.

Contactar:
tm. 965 727 760

vende-se

Casa sita na Boa Hora, 
n.º 38, com área de 725m2, 
4 quartos, cozinha, wc, 
garagem e quintal com 
árvores de fruto. Pequeno 
estabelecimento comercial. 
75.000 euros. aceitam-se
propostas.

tM: 969 608 861 para sua comodidade
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para sua comodidade
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Lusitânia em Mafra
para somar pontos

O Lusitânia pretende na compli-
cada deslocação a Mafra somar os 
primeiros pontos na Segunda Divi-
são – Série “D”, o que poderia ter 
acontecido diante do Madalena.

três jogos, três derrotas, 
sempre pela mesma marca 
(1-2), colocam o Lusitânia na 
penúltima posição do Cam-
peonato nacional da segunda
Divisão – série “D”, o que, 
como é evidente, representa 
um arranque de época pouco 
ou nada abonatório. 

no entanto, na recepção 
ao líder fC Madalena, con-
junto que soma por vitórias 
os três embates realizados, 
a turma leonina, aqui e ali, 
deixou algumas indicações 
positivas, o que indicia uma 
gradual subida de rendi-

mento. aliás, com um pouco 
mais de concentração, pese 
os reais argumentos dos fo-
rasteiros, o Lusitânia poderia 
ter somado o(s) primeiro(s) 
ponto(s). 

Conquanto a tarefa não 
se afigure fácil, atendendo ao 
nível competitivo da série “D”, 
acredita-se que o emblema da 
rua da sé reúne argumentos 
para fugir da incómoda situa-
ção em que se encontra, até 
porque a equipa é orientada 
por um técnico que já deu 
provas de competência – quer 
antes, quer depois de chegar 

aos açores. 
neste contexto, o regresso 

de Vítor Vieira e as aquisições 
do lateral esquerdo ricardo 
rodrigues e do avançado syl-
vain podem funcionar como 
verdadeiras mais-valias e aju-
dar a reequilibrar um grupo 
em que impera a juventude 
e, consequentemente, algu-
ma imaturidade, o que, por 
si só, não significa falta de 
qualidade. 

na conferência de impren-
sa após o duelo insular do 
último domingo, o treinador 
João salcedas afirmou que 
sente a equipa a crescer, em-
bora reconhecesse a urgência 
de somar pontos, lembrando, 
a propósito, para justificar a 
reviravolta dos homens de 
Vítor urbano, que quando 
uma equipa está bem tudo sai 
com facilidade, ao invés do que 
sucede quando os resultados 
não aparecem. 

Domingo (16:00), em Ma-
fra, para a 4ª jornada do 
campeonato, o Lusitânia tem 

mais uma oportunidade para 
entrar na rota dos pontos 
e, em simultâneo, confirmar 
o crescendo de rendimento 
que João salcedas defende, 
curiosamente, ante um rival 
que actua na semana seguinte 
emangra do Heroísmo, então 
para a segunda eliminatória da 
taça de Portugal. 

Para além da visita lusitanis-
ta a Mafra (3º colocado com 
6 pontos), a 4ª ronda oferece 
ainda os duelos fC Madalena 
– real Massamá, Pinhalno-
vense – Carregado, Odivelas 
– Louletano, Lagoa – Operário, 
Messinense – atlético e Oli-
vais e Moscavide – Juventude 
de Évora. 

Com um início de época 
brilhante, o fC Madalena é 
favorito na recepção ao real
Massamá, ao passo que o 
Operário deseja não ficar em 
branco na viagem ao recinto 
do Lagoa. em Moscavide en-
contram-se dois históricos 
– Olivais e Juventude de 
Évora.  di

LUSITÂNIA espera entrar na rota dos pontos na deslocação a Mafra

FOTOGRAFIA rodrIGo beNto  |dI

seCretArIA reGIoNAL
dA edUCAÇÃo e CIÊNCIA

DireCÇÃO reGiOnaL Da eDuCaÇÃO
escola secundária Vitorino nemésio

AVIso
m/f

De acordo com o n.º 3 do art.º 51.º do regulamento do 
Concurso de Pessoal Docente da educação Pré-escolar e 
ensino Básico e secundário, aprovado pelo Decreto Legis-
lativo regional n.º 27/2003/a, de 9 de Junho e do art.º 51.º 
do Decreto Legislativo regional n.º 21/2007/a, de 30 de 
agosto, vem a escola secundária Vitorino nemésio publicitar 
a oferta de emprego em regime de Contrato administrativo, 
para o preenchimento dos seguintes horários:

- Grupo 540 - electrotecnia - 1 horário completo, subs-
tituíção temporária.

- Grupo 550 - informática - 1 horário completo.

as candidaturas deverão ser entregues nos serviços de 
administração escolar desta escola, das 9h00 às 15h00 e das 
17h30 às 19h00, nos dias 12 e 13 de setembro de 2007.

Praia da Vitória, 11 de setembro de 2007

pelo Conselho executivo
A presidente

Maria da Conceição Rei Prudêncio

MIssA do 7º dIA

gUILherMe MedeIroS ferNANdeS
e

LILIANA pereIrA ferNANdeS
Falecidos nos EUA num acidente de viação
a família manda rezar uma missa de sufrágio hoje, dia 

13 de setembro, pelas 18H15, na igreja de santa Luzia, 
angra do Herísmo.

Desde já agradecem a todas as pessoas que queiram 
assistir a esta Celebração eucaristica.

para sua comodidade

di cLASSIfIcAdoSprAIA dA VItórIA
C â m a r a  M u n i c i p a l

secretaria regional da Agricultura e Florestas
serViÇO De DesenVOLViMentO aGrÁriO

Da terCeira

AVIso
informa-se os possíveis interessados que o serviço de 

Desenvolvimento agrário da terceira, vai proceder á venda 
em Hasta publica no dia 20 de setembro de 2007, pelas 
10:30h, de 3 viaturas toyota com as matriculas nP-36-20; 
nP-94-09; nP-94-10.

as mesmas podem ser vistas de segunda a sexta-feira 
das 9:00h ás 16:00h nas Oficinas do serviço, sitas á Vinha 
Brava.

serviço de Desenvolvimento agrário da terceira, 4 de 
setembro de 2007

o dIreCtor de serVIÇos
José António Neto Ávila

edItAL N.º 35/2007

roberto Lúcio silva Pereira Monteiro, Presidente da 
Câmara Municipal da Praia da Vitória:

torna público, nos termos do n.º 3 do artigo 84.º da Lei 
n.º 169/99, de 18 de setembro, alterada e republicada pela 
Lei n.º 5-a/2002, de 11 de Janeiro, que a reunião ordinária 
pública mensal da Câmara Municipal, marcada para o dia 18 
de setembro de 2007, pelas 20 horas, realizar-se-á no dia 
17 de setembro de 2007, pelas 20 horas, no local habitual.

Paços do Concelho da Praia da Vitória, 12 de setembro 
de 2007.

o presidente da Câmara Municipal
Roberto Lúcio Silva Pereira Monteiro

pUbLIcIDADE

pUbLIcIDADE
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Anabela da Costa Gil de Morais Sarmento
Notária

ceRTidÃO NaRRaTiVa

anabela da costa Gil de Morais Sarmento, notária com Cartório, 
sito na rua de santo espírito, números vinte e vinte e dois, freguesia de sé, 
cidade e município de angra do Heroísmo, certifico narrativamente, para 
efeitos de publicidade, que no dia vinte e dois do mês de agosto do ano 
de dois mil e sete, foi celebrada, perante mim notária, uma escritura de 
Justificação Notarial, lavrada de folhas cento e seis a folhas cento e 
sete verso, do livro de notas para escrituras diversas número sessenta
e cinco - a, na qual outorgou, leONel MaRTiNS bORGeS, NiF
152328505, casado com Maria de fátima Borges, no regime da comunhão 
geral, natural da freguesia de Cabo da Praia, concelho de Praia da Vitória, 
residente habitualmente na Canada João Caminho, número sessenta, fre-
guesia de Porto Judeu, concelho de angra do Heroísmo e José avelino 
dos Santos Simões borges, casado, natural da freguesia de Cabo da 
Praia, concelho de Praia da Vitória, onde reside habitualmente na rua das 
Pedras, número vinte e nove, na qualidade de procurador de MaRia de
FÁTiMa bORGeS, NiF 126 991 715, casada com o referido Leonel 
Martins Borges, residente habitualmente em cento e oito Cadillac Crescent, 
L 7 a 3B4 Brampton, Ontário, Canadá, natural da freguesia de Porto Judeu, 
concelho de angra do Heroísmo, os quais declararam que o referido 
Leonel Martins Borges e a sua referida mulher Maria de fátima Borges, 
são donos e legítimos possuidores, com exclusão de outrem, do prédio 
rústico, sito na estrada nova, freguesia de feteira, concelho de angra do 
Heroísmo, que se compõe de nove vírgula sessenta e oito ares de biscoito 
e brejo, a confrontar a norte: Manuel Pereira de simas, sul: Herdeiros 
de José toste de Melo, nascente: antónio ferreira de Melo, Poente: José 
fernandes de Castro, inscrito na matriz sob o artigo mil duzentos e 
trinta e três, em nome de José Correia Ourique, com o valor patrimonial 
de um euro e sessenta e quatro cêntimos e patrimonial tributário 
(iMT) de dezassete euros e sessenta e oito cêntimos, não descrito 
na Conservatória do registo Predial de angra do Heroismo.

que, o valor atribuído ao prédio é de quatrocentos euros. 
que, o mencionado prédio foi adquirido por ele Leonel Martins Borges 

e sua mulher Maria de fátima Borges, no ano de mil novecentos e setenta e 
cinco, por compra verbal a José Correia Ourique e mulher Jesuina Correia 
Ourique, casados no regime da comunhão geral, residentes que foram 
nos estados unidos da américa, actualmente já falecidos, não tendo sido 
celebrada qualquer escritura de compra e venda, pelo que não ficaram a 
dispor de título formal que lhes permita o registo na Conservatória do 
registo Predial de angra do Heroismo, do mencionado prédio, mas desde 
logo, em consequência da mencionada compra, por entrega material de 
imediato efectuada, entraram na posse e fruição da totalidade do prédio, 
em nome próprio, posse que assim detêm há mais de vinte anos, sem 
interrupção ou ocultação de quem quer que seja.

que essa posse tem sido exercida sem interrupção e mantida sem 
violência, de forma pacífica e sem oposição, ostensivamente, com conheci-
mento de toda a gente, em nome próprio e com aproveitamento de todas 
as utilidades do prédio, limpando o mesmo, mantendo os seus muros de 
pedra solta, já o tendo cultivado com alguma vinha, agindo sempre por forma 
correspondente ao exercicio do direito de propriedade, quer usufruindo 
como tal o prédio, quer suportando os respectivos encargos.

que, esta posse em nome próprio, pacifica, contínua e pública, desde 
o ano de mil novecentos e setenta e cinco, conduziu à aquisição do men-
cionado prédio, por usucapião, que invocam, justificando o seu direito de 
propriedade para o efeito de registo, dado que esta forma de aquisição não 
pode ser comprovada por qualquer outro título formal extrajudicial.

está conforme o original, na parte em que me reporto.

Cartório notarial, angra do Heroismo, vinte e sete de agosto de 
dois mil e sete.

a NOTÁRia
Anabela da Costa Gil de Morais Sarmento

SecReTaRia ReGiONal da
educaÇÃO e ciÊNcia

DireCÇÃO reGiOnaL Da eDuCaÇÃO
esCOLa seCunDÁria JerÓniMO

eMiLianO De anDraDe

aNÚNciO de cONcuRSO
cONcuRSO pÚblicO Nº 1/2007/Jea

Fornecimento de reFeições completas à es Jeróni-
mo emiliano de andrade

serviços X
seCÇÃO i: entiDaDe aDJuDiCante
i.1) DesiGnaÇÃO e enDereÇO OfiCiais Da en-

tiDaDe aDJuDiCante
Organismo
escola  Secundária 
Jerónimo emiliano de 
andrade

À atenção de
presidente do conselho
administrativo

endereço
praça almeida Garrett

Código postal
9700-016 - angra do 
Heroísmo

Localidade/Cidade
angra do Heroísmo

país
portugal

telefone: 295 401 230 fax: 295 216 038 
correio electrónico
es.jea@azores.gov.pt

i.2) endereço onde podem ser obtidas informações 
adicionais

indicado em i.1 X
i.3) endereço onde pode ser obtida a documentação
indicado em i.1 X
i.4) endereço para onde devem ser enviados as pro-

postas
indicado em i.1 X
seCÇÃO ii: OBJeCtO DO COnCursO
ii.1) Descrição
ii.1.3) Tipo de contrato de serviços - Categoria 

de serviços   17
II.1.6) Descrição/objecto do concurso
fornecimento de refeições completas, no refeitório da 

escola secundária Jerónimo emiliano de andrade, para o 
ano lectivo de 2007/2008 

ii.1.7) local onde se realizará a prestação de 
serviços

Praçaalmeida Garrett – 9700-016 - angra do Heroísmo, 
terceira – açores.

ii.1.8.1) classificação cpV (common procure-
ment Vocabulary) Vocabulário principal - 55.52.31.00-
3

ii.2.1) Quantidade ou extensão total - a previsão 
máxima de despesa, sem o iVa, é de e107.136,00.

ii.3) prazo de execução – Previsão de início em 
02/11/2007 e de termo 07/06/2008.

iii.1.1) cauções - Caução no valor de 3% do montante 
da adjudicação, sem o iVa.

iii.1.3) Forma Jurídica que deve revestir o agru-
pamento de prestadores de serviços - ao concurso 
poderá apresentar-se um agrupamento de concorrentes, 
com respeito pelo previsto nomeadamente no artigo 32º 
do Decreto-Lei nº 197/99, de 8 de Junho e pelo Programa 
de Concurso.

iii.2.1) informações relativas à situação do pres-
tador de serviços e formalidades necessárias para 
avaliar a capacidade financeira e técnica mínima 
exigida

Os indicados no artigo 9º do Programa de Concurso.
seCÇÃO iV: PrOCessOs
iV.1) Tipo de processo - Concurso público X
iV.2) Critérios de adjudicação
B) Proposta economicamente mais vantajosa, tendo 

em conta X
B1) os critérios a seguir indicados.
1º — Preço.
2º— qualidade e mérito técnico do serviço proposto, 

conforme valoração fixada no Programa de Concurso e 
ponderação definida pelo Júri.

Por ordem decrescente de importância - siM X
IV.3) Informações de carácter admInIstratIVo

IV.3.2) Condições para a obtenção de documentos 
contratuais e adicionais

13 dias a contar da publicação do anúncio no Diário 
da república.

Custo: e92,00 (noventa e dois euros) com o iVa já 
incluído à taxa de 15%;

Pagamento em cheque emitido à ordem do fundo es-
colar da escola secundária Jerónimo emiliano de andrade
e efectuado junto com o pedido dos documentos, onde
se indique o nome e morada do interessado.

iv.3.3) prazo para recepção de propostas
18 dias a contar da sua publicação no Diário da re-

pública.
Hora - 16 horas e 30 minutos.
iv.3.5) língua que pode ser utilizada nas propos-

tas ou pedidos de participação – pT  X
iv.3.7) condições de abertura das propostas
iv.3.7.1) pessoas autorizadas a assistir à abertura 

das propostas
ao acto público pode assistir qualquer interessado, apenas 

podendo nele intervir o concorrente ou seu representante, 
devidamente credenciado.

IV.3.7.2) Data, hora e local
Data - no dia útil seguinte à data limite para a apre-

sentação de propostas X - Hora - 10 horas.
Local - indicado em i.1 – Praça almeida Garrett – 9700-

016 – angra do Heroísmo, terceira.
seCÇÃO Vi: infOrMaÇÕes aDiCiOnais
data de envio do presente anÚncio

parapuBlicaçÃonodiÁriodarepÚBlica
- [1][0]/[0][9]/[2][0][0][7]

angra do Heroísmo, 10 de setembro de 2007

O presidente do conselho administrativo
Manuel Davide Berbereia Cota

informamos que O SiTaR além de restaurante, oferece-lhe agora serviço de 
Snack-bar, das 08H30 às 23H00

temos mais de 40 pratos diferentes de Borrego, frango, Peixe, Camarão grelhados, agridoce e 
Vegetais, com um sortido de especiarias de boa qualidade preparado 

pelo chefe especialmente vindo da Índia.
segunda a sexta-feira, Prato do dia apenas P/ e 5,00 inclui bebida e café, 5 Pratos diversos 

aceiTaM-Se ReSeRVaS de GRupOS

preços especiais
Faz-Se cOMida paRa FORa. pRepaRaMOSTOdOTipO de FeSTaS

Horário do Restaurante, aberto todos os dias das 12H00 às 14H30 e das 18H00 às 22H30

rua da Graça, 19 e- Praia da Vitória  |  tel: 295 54 28 84 

caFÉ SNacK-baR

MiSSa dO 30º dia

antónio roberto silva medeiros

sua esposa e filhos mandam rezar 
uma missa de sufrágio por alma do 
seu ente querido hoje,  dia 13 de se-
tembro, quinta-feira pelas 19H00 na 
igreja Paroquial da terra-Chã, angra
do Heroísmo.

Desde já agradecem a todas as 
pessoas que queiram assistir a esta 
Celebração eucaristica.

MiSSa dO 30º dia

joaquim antónio airola

seus filhos, nora, genros e netos 
mandam rezar uma missa de sufrágio 
por alma do seu ente querido no 
dia 15 de setembro, pelas 20H00 na 
igreja Paroquial do Posto santo.

Desde já agradecem a todas as 
pessoas que queiram assistir a esta 
Celebração eucaristica.

www.diarioinsular.com

MiSSa dO

3º aNiVeRSÁRiO

rosália
leonardes

sua família manda rezar 
uma missa de sufrágio por 
alma da sua ente querida 
no dia 15 de setembro, 
pelas 19H00, no santuá-
rio de nossa senhora da 
Conceição.

Desde já agradecem 
a todas as pessoas que 
queiram assistir a esta 
Celebração eucaristica.

2814

para sua comodidade

di classificados
TOuRada

realiza-se uma tourada à corda 
no dia 18 de setembro, pelas 17h30, 
no Pesqueiro, são Bartolomeu, com  
toiros da ganaderia de Herdos de 

ezequiel rodrigues e de Humberto filipe.
it. alt. Canada da igreja e Caminho de Cima.
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Anabela da Costa Gil de Morais Sarmento
Notária

ceRTidÃO NaRRaTiVa

anabela da costa Gil de Morais Sarmento, notária com Cartório, 
sito na rua de santo espírito, números vinte e vinte e dois, freguesia de sé, 
cidade e município de angra do Heroísmo, certifico narrativamente, para 
efeitos de publicidade, que no dia vinte e dois do mês de agosto do ano 
de dois mil e sete, foi celebrada, perante mim notária, uma escritura de 
Justificação Notarial, lavrada de folhas cento e seis a folhas cento e 
sete verso, do livro de notas para escrituras diversas número sessenta
e cinco - a, na qual outorgou, leONel MaRTiNS bORGeS, NiF
152328505, casado com Maria de fátima Borges, no regime da comunhão 
geral, natural da freguesia de Cabo da Praia, concelho de Praia da Vitória, 
residente habitualmente na Canada João Caminho, número sessenta, fre-
guesia de Porto Judeu, concelho de angra do Heroísmo e José avelino 
dos Santos Simões borges, casado, natural da freguesia de Cabo da 
Praia, concelho de Praia da Vitória, onde reside habitualmente na rua das 
Pedras, número vinte e nove, na qualidade de procurador de MaRia de
FÁTiMa bORGeS, NiF 126 991 715, casada com o referido Leonel 
Martins Borges, residente habitualmente em cento e oito Cadillac Crescent, 
L 7 a 3B4 Brampton, Ontário, Canadá, natural da freguesia de Porto Judeu, 
concelho de angra do Heroísmo, os quais declararam que o referido 
Leonel Martins Borges e a sua referida mulher Maria de fátima Borges, 
são donos e legítimos possuidores, com exclusão de outrem, do prédio 
rústico, sito na estrada nova, freguesia de feteira, concelho de angra do 
Heroísmo, que se compõe de nove vírgula sessenta e oito ares de biscoito 
e brejo, a confrontar a norte: Manuel Pereira de simas, sul: Herdeiros 
de José toste de Melo, nascente: antónio ferreira de Melo, Poente: José 
fernandes de Castro, inscrito na matriz sob o artigo mil duzentos e 
trinta e três, em nome de José Correia Ourique, com o valor patrimonial 
de um euro e sessenta e quatro cêntimos e patrimonial tributário 
(iMT) de dezassete euros e sessenta e oito cêntimos, não descrito 
na Conservatória do registo Predial de angra do Heroismo.

que, o valor atribuído ao prédio é de quatrocentos euros. 
que, o mencionado prédio foi adquirido por ele Leonel Martins Borges 

e sua mulher Maria de fátima Borges, no ano de mil novecentos e setenta e 
cinco, por compra verbal a José Correia Ourique e mulher Jesuina Correia 
Ourique, casados no regime da comunhão geral, residentes que foram 
nos estados unidos da américa, actualmente já falecidos, não tendo sido 
celebrada qualquer escritura de compra e venda, pelo que não ficaram a 
dispor de título formal que lhes permita o registo na Conservatória do 
registo Predial de angra do Heroismo, do mencionado prédio, mas desde 
logo, em consequência da mencionada compra, por entrega material de 
imediato efectuada, entraram na posse e fruição da totalidade do prédio, 
em nome próprio, posse que assim detêm há mais de vinte anos, sem 
interrupção ou ocultação de quem quer que seja.

que essa posse tem sido exercida sem interrupção e mantida sem 
violência, de forma pacífica e sem oposição, ostensivamente, com conheci-
mento de toda a gente, em nome próprio e com aproveitamento de todas 
as utilidades do prédio, limpando o mesmo, mantendo os seus muros de 
pedra solta, já o tendo cultivado com alguma vinha, agindo sempre por forma 
correspondente ao exercicio do direito de propriedade, quer usufruindo 
como tal o prédio, quer suportando os respectivos encargos.

que, esta posse em nome próprio, pacifica, contínua e pública, desde 
o ano de mil novecentos e setenta e cinco, conduziu à aquisição do men-
cionado prédio, por usucapião, que invocam, justificando o seu direito de 
propriedade para o efeito de registo, dado que esta forma de aquisição não 
pode ser comprovada por qualquer outro título formal extrajudicial.

está conforme o original, na parte em que me reporto.

Cartório notarial, angra do Heroismo, vinte e sete de agosto de 
dois mil e sete.

a NOTÁRia
Anabela da Costa Gil de Morais Sarmento

SecReTaRia ReGiONal da
educaÇÃO e ciÊNcia

DireCÇÃO reGiOnaL Da eDuCaÇÃO
esCOLa seCunDÁria JerÓniMO

eMiLianO De anDraDe

aNÚNciO de cONcuRSO
cONcuRSO pÚblicO Nº 1/2007/Jea

Fornecimento de reFeições completas à es Jeróni-
mo emiliano de andrade

serviços X
seCÇÃO i: entiDaDe aDJuDiCante
i.1) DesiGnaÇÃO e enDereÇO OfiCiais Da en-

tiDaDe aDJuDiCante
Organismo
escola  Secundária 
Jerónimo emiliano de 
andrade

À atenção de
presidente do conselho
administrativo

endereço
praça almeida Garrett

Código postal
9700-016 - angra do 
Heroísmo

Localidade/Cidade
angra do Heroísmo

país
portugal

telefone: 295 401 230 fax: 295 216 038 
correio electrónico
es.jea@azores.gov.pt

i.2) endereço onde podem ser obtidas informações 
adicionais

indicado em i.1 X
i.3) endereço onde pode ser obtida a documentação
indicado em i.1 X
i.4) endereço para onde devem ser enviados as pro-

postas
indicado em i.1 X
seCÇÃO ii: OBJeCtO DO COnCursO
ii.1) Descrição
ii.1.3) Tipo de contrato de serviços - Categoria 

de serviços   17
II.1.6) Descrição/objecto do concurso
fornecimento de refeições completas, no refeitório da 

escola secundária Jerónimo emiliano de andrade, para o 
ano lectivo de 2007/2008 

ii.1.7) local onde se realizará a prestação de 
serviços

Praçaalmeida Garrett – 9700-016 - angra do Heroísmo, 
terceira – açores.

ii.1.8.1) classificação cpV (common procure-
ment Vocabulary) Vocabulário principal - 55.52.31.00-
3

ii.2.1) Quantidade ou extensão total - a previsão 
máxima de despesa, sem o iVa, é de e107.136,00.

ii.3) prazo de execução – Previsão de início em 
02/11/2007 e de termo 07/06/2008.

iii.1.1) cauções - Caução no valor de 3% do montante 
da adjudicação, sem o iVa.

iii.1.3) Forma Jurídica que deve revestir o agru-
pamento de prestadores de serviços - ao concurso 
poderá apresentar-se um agrupamento de concorrentes, 
com respeito pelo previsto nomeadamente no artigo 32º 
do Decreto-Lei nº 197/99, de 8 de Junho e pelo Programa 
de Concurso.

iii.2.1) informações relativas à situação do pres-
tador de serviços e formalidades necessárias para 
avaliar a capacidade financeira e técnica mínima 
exigida

Os indicados no artigo 9º do Programa de Concurso.
seCÇÃO iV: PrOCessOs
iV.1) Tipo de processo - Concurso público X
iV.2) Critérios de adjudicação
B) Proposta economicamente mais vantajosa, tendo 

em conta X
B1) os critérios a seguir indicados.
1º — Preço.
2º— qualidade e mérito técnico do serviço proposto, 

conforme valoração fixada no Programa de Concurso e 
ponderação definida pelo Júri.

Por ordem decrescente de importância - siM X
IV.3) Informações de carácter admInIstratIVo

IV.3.2) Condições para a obtenção de documentos 
contratuais e adicionais

13 dias a contar da publicação do anúncio no Diário 
da república.

Custo: e92,00 (noventa e dois euros) com o iVa já 
incluído à taxa de 15%;

Pagamento em cheque emitido à ordem do fundo es-
colar da escola secundária Jerónimo emiliano de andrade
e efectuado junto com o pedido dos documentos, onde
se indique o nome e morada do interessado.

iv.3.3) prazo para recepção de propostas
18 dias a contar da sua publicação no Diário da re-

pública.
Hora - 16 horas e 30 minutos.
iv.3.5) língua que pode ser utilizada nas propos-

tas ou pedidos de participação – pT  X
iv.3.7) condições de abertura das propostas
iv.3.7.1) pessoas autorizadas a assistir à abertura 

das propostas
ao acto público pode assistir qualquer interessado, apenas 

podendo nele intervir o concorrente ou seu representante, 
devidamente credenciado.

IV.3.7.2) Data, hora e local
Data - no dia útil seguinte à data limite para a apre-

sentação de propostas X - Hora - 10 horas.
Local - indicado em i.1 – Praça almeida Garrett – 9700-

016 – angra do Heroísmo, terceira.
seCÇÃO Vi: infOrMaÇÕes aDiCiOnais
data de envio do presente anÚncio

parapuBlicaçÃonodiÁriodarepÚBlica
- [1][0]/[0][9]/[2][0][0][7]

angra do Heroísmo, 10 de setembro de 2007

O presidente do conselho administrativo
Manuel Davide Berbereia Cota

informamos que O SiTaR além de restaurante, oferece-lhe agora serviço de 
Snack-bar, das 08H30 às 23H00

temos mais de 40 pratos diferentes de Borrego, frango, Peixe, Camarão grelhados, agridoce e 
Vegetais, com um sortido de especiarias de boa qualidade preparado 

pelo chefe especialmente vindo da Índia.
segunda a sexta-feira, Prato do dia apenas P/ e 5,00 inclui bebida e café, 5 Pratos diversos 

aceiTaM-Se ReSeRVaS de GRupOS

preços especiais
Faz-Se cOMida paRa FORa. pRepaRaMOSTOdOTipO de FeSTaS

Horário do Restaurante, aberto todos os dias das 12H00 às 14H30 e das 18H00 às 22H30

rua da Graça, 19 e- Praia da Vitória  |  tel: 295 54 28 84 

caFÉ SNacK-baR

MiSSa dO 30º dia

antónio roberto silva medeiros

sua esposa e filhos mandam rezar 
uma missa de sufrágio por alma do 
seu ente querido hoje,  dia 13 de se-
tembro, quinta-feira pelas 19H00 na 
igreja Paroquial da terra-Chã, angra
do Heroísmo.

Desde já agradecem a todas as 
pessoas que queiram assistir a esta 
Celebração eucaristica.

MiSSa dO 30º dia

joaquim antónio airola

seus filhos, nora, genros e netos 
mandam rezar uma missa de sufrágio 
por alma do seu ente querido no 
dia 15 de setembro, pelas 20H00 na 
igreja Paroquial do Posto santo.

Desde já agradecem a todas as 
pessoas que queiram assistir a esta 
Celebração eucaristica.

www.diarioinsular.com

MiSSa dO

3º aNiVeRSÁRiO

rosália
leonardes

sua família manda rezar 
uma missa de sufrágio por 
alma da sua ente querida 
no dia 15 de setembro, 
pelas 19H00, no santuá-
rio de nossa senhora da 
Conceição.

Desde já agradecem 
a todas as pessoas que 
queiram assistir a esta 
Celebração eucaristica.

2814

para sua comodidade

di classificados
TOuRada

realiza-se uma tourada à corda 
no dia 18 de setembro, pelas 17h30, 
no Pesqueiro, são Bartolomeu, com  
toiros da ganaderia de Herdos de 

ezequiel rodrigues e de Humberto filipe.
it. alt. Canada da igreja e Caminho de Cima.
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TELEVISÃO

08:00  Abertura E Agenda 08:05  
Euronews 09:00  Jornal Da Ma-
nhã 10:30  Dora A Exploradora 
11:00  O Corsário Negro 11:15  
Magical Doremi 11:45  Bombei-
ros sobre Rodas 12:00  Miúda 
Gira 12:15  Diogo Go 12:55  
Um Dia Uma Foto - Ii(R/) 13:00  
Jornal Da Tarde - Açores 13:20  
Jornal Da Tarde Diferido Rtp 1 
14:30  Todos Contra O Chris 
15:00  O Cofre 16:00  Jornal 
Das 17 - Rtp-n 17:00  À Mesa 
Com O Capote 17:30  Hora 
Discovery 18:15  Na Terra Dos 
Ricos 19:00  National Geogra-
phic 19:55  Um Dia Uma Foto 
- Ii 20:00  Telejornal - Açores 
20:30  O Tempo 20:35  Troféu 
21:00  Atlântida (Açores)(R/) 
22:30  Cinema Rtp-açores O 
Último Dos Moicanos 00:15  
Notícias (Açores) 00:30  O 
Tempo 00:35  Encerramento 
Da Emissão  

05:30  Bom Dia Portugal 09:00  
Praça Da Alegria 12:00  Jornal 
Da Tarde 13:15  Prova De 
Amor 14:15  Operação Triun-
fo - Especial 16:05  Lingo 17:00  
Portugal Em Directo 18:05  O 
Preço Certo 18:55  Direito 
De Antena 19:00  Telejornal 
20:00  Grande Entrevista 
20:40  A Herança “De Verão” 
21:45  Paixões Proibidasep.ºs 
(136) E (137) 23:00  sessão
Da Noite Malvado Espírito 
00:40  sessão Da Meia Noite 
O Pesadelo De Darwin 03:00  
Televendas 05:05  Nós

06:00 Euronews 06:15 Zig Zag 
12:10 Hora Discovery Chuva 
Mortal 13:00 sociedade Civil 
14:30 Entre Nós 15:00 Natio-
nal Geographic(R/) 15:55 Zig 
Zag 17:30 A Fé Dos Homens 
18:00 Iniciativa 18:40 Zig Zag 
19:40 Friends 20:05 National 
Geographic Odisseia Tribal: 
Zo-é, Nómadas Da Amazó-
nia 21:00 Jornal 2 21:40 Meu 
Nome É Earlep.ºs (17) E (18) 
22:25 Balanço & Contas 23:15 
Noites Da 2 Calma, Larry 
Ep.ºs (7) E (8) 00:15 Hora 
Discovery(R/) Chuva Mortal 
01:00 Iniciativa(R/) 01:45 Liga 
Dos Últimos 02:15 sociedade
Civil(R/) 03:50 Euronews

06:00 Edição Da Manhã 06:10 
Floribella 06:45 sic Kids 08:15 
Chiquititas 09:00 Fátima 12:00 
Primeiro Jornal 13:15 Eterna 
Magia 14:15 Contacto 17:00 
Floribella 18:00 A Ganhar 
É Que A Gente se Entende 
19:00 Jornal Da Noite 20:05 
Momento superstar 20:15 
Chiquititas 21:15 Paraíso Tro-
pical (Lg) 22:15 Vingança 23:15 
Csi Nova Iorque Ii 00:15 Csi: 
Crime sob Investigação 01:15 
Cartaz Cultural 01:15 Quando 
O Telefone Toca 03:40 sexo E 
A Cidade (Maiores De 16) 

    

06:00 Diário Da Manhã 09:15 
Você Na Tv! 12:00 Jornal Da 
Uma 13:00 As Tardes Da Júlia 
16:00 Quem Quer Ganha 
17:20 Morangos Com Açúcar 
- Verão 4 18:15 Morangos 
Com Açúcar - Verão 4 19:00 
Jornal Nacional 20:30 Ilha 
Dos Amores 21:40 Deixa-me 
Amar 22:55 Doce Fugitiva 
23:50 série - Dr. House Iii 
00:50 Cartaz Das Artes 01:35 
Toca A Ganhar 03:05 série - O 
Escritório 03:45 Mini-série: 
Frankenstein 04:30 Tv shop

06:00  Informação Directo 
08:10  Basquetebol - Fiba World 
Basketball 08:40  Futebol - Euro 
2008 (França X Escócia) 10:30  
Futebol - Euro 2008 (Inglaterra 
X Russia) 12:30  Futebol  13:00  
Informação Directo 13:30  Au-
tomobilismo 14:00  Hipismo 
- 14:30  Golfe Directo 16:20  
Informação Directo 16:30  Ru-
gby - Camp. Do Mundo (Itália 
X Roménia) 18:10  Desportos 
Vários - sports Watch 18:40  
Informação Directo 19:00  Tenis 
- Atp Tennis (Magazine) 19:30  
Rugby - Total Rugby 20:00  Fu-
tebol - Fifa Futbol Mundial 20:30  
Futebol - Premier League 21:00  
Informação - Reportv 21:30  
Informação Directo 22:00  In-
formação 22:20  Ciclismo 22:30  
Futebol - The Kings Of Clubs 
23:00  Golfe - European Tour 
23:30  Triatlo - Taca Do Mundo 
00:30  Basquetebol - Wnba 
(Phoenix X Detroit - Final Jogo 
4) - Directo 01:20  Informação 
01:30  Basquetebol - Wnba 
(Phoenix X Detroit - Final Jogo 
4) - Directo 02:30  Fecho  

CINEMAS
Centro Cultural
de Angra do Heroísmo
“shrek - O Terceiro”
De 07 de 13 de set. às 21.00

Auditório do
Ramo Grande
“Transformers”
Dias 14 e 15 de set. às 21.00

BIBLIOTECAS
Biblioteca Pública 
e Arquivo 
Rua da Rosa, 49
295 212 697 
09h00 - 19h00 / segunda a sexta 
09h30 às 12h00 sábados
Biblioteca Municipal 
Silvestre Ribeiro - Praia da Vitória
09h00 - 12h30
13h30 - 18h00/ segunda a sexta 
Biblioteca Progresso 
Biscoitense
2ª, 3ª, 5ª e 6ªs Feiras 
09H00 às 12H00 
14H00 às 17H00

MUSEUS
Eco Museu 
Dr. Marcelino Moules 
Canada do Gracioso
Cinco Ribeiras 
295 907 063 
Casa de Fósforos 
(Museu) 
Canada do Teatro
Terra-Chã
295 332 724 
14h00 às 17h00 / 5ª F
Museu de Angra
Ladeira de s. Francisco
295 213 147
3ªF a 6ªF
09h30 - 12h00
14h00 - 17h00 
sábado 
e Domingos
14h00 - 17h00 
Fechado às 2ªsF
e feriados
Museu do Vinho
Canada do Caldeiro 
Tel.: 295 908 305
Museu Vulcanoespeleológico
Os Montanheiros
Rua da Rocha 6/8
295 212 992
2ªF > 6ªF
09h00 - 12h30 | 14.00 - 17.30

Tesouro da Sé
Entrada pela escadaria do átrio 
da Rua da Rosa 
295 217 850 
2ªF > 6ªF 
09h30 - 12h00
13h00 às 16h30
Núcleo Museológico dos 
Altares
Largo Monsenhor Inocêncio 
Enes
295 989 100
4ªF > Domingo
14h00 às 17h00
Núcleo Museológico de São 
Bartolomeu
Aberto de 2ª, 4ª e 6ª >
09h00 às 12h00
3ª, 5ª, sáb e Dom. encerrado
Rua Dr. Machado Pires, 6
Tel/Fax. 295 332 737

EXPOSIÇÕES
Galeria Flôr da Ilha
Rua da sé, 149 
2ªF > 6ªF 09h00 - 12h00 
14h00 - 17h00
sábados 
09h00 - 12h00
Centro Etnográfico 
da Ribeirinha
3ªF -10h30 - 12h30 
sábados
13h30 - 15h30
Carmina Galeria de Arte 
Contemporânea
Outeiro do Galhardo, 13-A 
Ladeira Grande - Feteira
4ªF > Domingo, das 16 às 21h
sábados das 18 às 23
Encerrado 2ª-3ª 
Feriados
Tel. 295 663 863
TM: 964 447 358
www.carminagaleria.com
Galeria da Oficina d’Angra
Rua Gaspar Corte-Real
Angra do Heroísmo
4ª F > 6ª F das 19 às 21h
sab. e Dom. 15 às 18h 

FARMÁCIAS DE SERVIÇO
Angra do Heroísmo
Farmácia Lisboa

Praia da Vitória
Farmácia Toledo

TÁXIS
Praça Alto 

das Covas 
295 212 404
295 213 088
Praça da Ladeira 
de São Francisco
295 212 004
295 212 005
Praça Francisco
Ornelas da Câmara
295 512 654
295 512 092
Juncal
295 512 151

TRANSPORTES TERRESTRES
E.V.T. Ldª.
Rua Dr. sousa Meneses, 15 
- Angra
295217001/2/3/4

GABINENTE CONSULTA JURÍDICA
2ªF, 4ªF e 6ªF
12h00 > 14h00
3ºF e 5ªF
17h30 > 18h30
Rua da Palha, 88; 1º Esq.
295 215 622.

TELEFONES DE URGÊNCIA
Polícia
Angra do Heroísmo
295212022
Praia da Vitória
295512022
Esquadra das Lajes
295512021
Esquadra dos Biscoitos
295908710

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

Brigada Fiscal da GNR
Angra do Heroísmo
295 206 970
Praia da Vitória
295 545 380
Lajes
295 512 139

Hospital
Angra do Heroísmo
295 40 32 00
Nota: Informações sobre os 
doentes internados, horários de 
consultas e de visitas e todos os 
assuntos respeitantes ao funcio-

namento do Hospital, das 09h00 
às 17h00
Praia da Vitória
295 540 970 / 295 545 000
Ambulâncias
Angra do Heroísmo
295 204 112
Praia da Vitória 
295 540 220
Nº. de emergência 112

Bombeiros
Angra do Heroísmo
295 204 110 / 295 212 333
Praia da Vitória
295 540 220/22
Altares
295 908 333
Posto De Socorros 
da Cruz Vermelha
295 212 223
16H00 > 19h00
Serviço Regional
de Protecção Civil
295 401 401

MOVIMENTO AÉREO
Tap Portugal
295 540 047
Aeroporto Internacional 
das Lajes
Chegadas
Lisboa:  TP1821 - 09h25
Lisboa:  TP1823 - 14h50
Lisboa:  TP1827 - 20h25
Partidas
Lisboa: TP1822 - 10h25
Lisboa: TP1824 - 15h40
Lisboa: TP1828 - 21h15
Aeroporto da Horta
Chegadas
Lisboa:  TP1843 - 11h05
Lisboa:  TP1847 - 18h10
Partidas
Lisboa: TP1844 - 11h55
Lisboa: TP1848 - 19h00
* Todos os horários estão em horas locais

SATA AIR-AÇORES
295 540 047
Aeroporto das Lajes 
Partidas: 09.50, 13.00, 18.40, 
20.40 para Ponta Delgada; 08.00, 
14.50  para s. Jorge; 11.00, 17.20 
para a Horta; 17.00 para a Gra-
ciosa; 16.40 para o Pico; 12:30 
para as Flores. 

Chegadas: 07.40, 14.30, 16.40,  
20.20 de Ponta Delgada; 09.30, 

16.20 de s. Jorge; 12.40, 17.00 da 
Horta; 18.20 da Graciosa; 10.40 
do Pico; 12.10 das Flores.

Aeroporto 
de Ponta Delgada
Partidas: 07.00, 13.50, 16.00,
19.40 para a Terceira; 19.00
para stªMaria; 07.30, 13.40 para
a Horta; 08.40 para o Pico.

Chegadas: 10.30, 13.40,  19.20, 
21.20 da Terceira; 09,50, 18.20 
da Horta; 20.20 de santa Maria; 
18.40 do Pico.

Aeroporto 
da Horta
Partidas: 12.00 para a Terceira; 
08.50, 17.20 para Ponta Delgada; 
15.00 para as Flores.

Chegadas: 11.40 da Terceira; 
08.30, 14.40 de Ponta Delgada; 
17.00 das Flores.

TABELAS DAS MARÉS
Para Hoje
Baixa-Mar - 08:13 
Preia-Mar - 02:07 
Baixa-Mar - 20:33
Preia-Mar - 14:24

HORÁRIO DAS MISSAS
Angra do Heroísmo
Sábados e 14 de Agosto
16h00 - Estabelecimento Pri-
sional
17h00 - Lar de Idosos (santa 
Casa)
18h00 - sé, são Pedro e são, 
Luís
18h30 - são Gonçalo
19h00 - Conceição, s. bento e 
s. João de Deus
20h00 - santa Luzia
Domingos e 15 de Agosto
09h00 - Conceição e são 
Gonçalo
10h00 - Mónicas, Desterro, s.
Luís, s. Rafel e santa Clara
11h00 - sé, s. Bento, s. Carlos e 
Casa de saúde
11h15 - Lameirinho
12h00 - s. Pedro, santa Luzia 
e Colégio
14h00 - Conceição
15h45 - Lar de Idosos
17h00 - Misericórdia
20h00 - santa Luzia

21h00 - sé
Durante a Semana
09h30 - sé
18h00 - são Pedro, santa Luzia 
e são Bento
18h15 - santuário da Conceição
18h30 - são Gonçalo
19h00 - Colégio
Praia da Vitória
Matriz - 2ªF, 3ªF e 5ªF >18h30
4ªF > 09h00
Santo Cristo
6ªF > 09h00. 
Igreja do Coração Imaculado 
de Maria - Biscoitos
3ªF e 5ªF > 20h00
Igreja de s. Pedro 
3ªF, 4ªF e 6ªF > 20h00
Sábados
Igreja de s. Pedro - Biscoitos
> 20h00
Igreja do Coração Imaculado 
de Maria - Biscoitos
1º e 2º sáb de cada mês > 20h00
16H00 > Fontinhas
17H00 > Lajes
17H30 > Matriz da Praia
18H00 > Capela do Bairro 
Joaquim Alves, s. Brás e Vila 
Nova
19H00 > Casa da Ribeira, 
Lajes e Agualva
19H30 > santa Rita.
Domingos
Igreja de s. Pedro - Biscoitos
> 10h00
Igreja do Coração Imaculado 
de Maria - Biscoitos > 11h30
08H30 > Lajes e s. Brás 
09H00 > Fontinhas e Nª. srª. 
da Ajuda (Vila Nova)
10H00 > Cabouco nas Lajes e 
Agualva
10H15 > Vila Nova
10H30 > Casa da Ribeira e 
santa Rita
11H00 > s. Brás, Capela da 
Base e Lar D. Pedro V
12H00 > Matriz da Praia, Fon-
tinhas e Vila Nova
13H00 > serra santiago 
(Lajes)
19H00 > Matriz da Praia, Lajes 
e Vila Nova

SERVIÇOS RELIGIOSOS
Praia da Vitória
Domingos
11h30 - Igreja Evangélica 
Baptista - Rua da Estrela, 41
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Vidente - Medium 
Curandeiro
Especialista

Telef. 291 23 87 24 
Fax: 291 232 001
TM 96 65 5 2 122

Contacte: Mestre Cassáma
Astrólogo, Espiritualista e Cientista obtém resultados 
rápidos. Conhecido pela sua competência, eficácia e 
precisão em tudo o que faz relativamente à Astrologia. 
Com poderes absolutos e rápidos, ajuda a resolver todos 
os seus problemas, por mais difíceis que sejam, ele tem 
poder de elucidar e como prever um futuro, recuperação 
imediata e definitiva do seu amor perdido, protecção, 
sorte e negócios. Consulta à distância, por telefone e 
carta, etc.

estrada dr. João abel de Freitas, 38-b
9050 - 012 Funchal

e-mail: umaro_cassama@hotmail.com
Facilidades de pagamento

  serviço
      técnico de
      desinFecções

profissionais em:

desbaratizações * desratizações
tratamento de Madeiras

(combate às térmitas)

tM. 919 903 300

MESTRE DOS MESTRES

Mestre MaLaM

Consultas das 9h30 às 22h00 de Segunda a Sábado
Marcação pessoalmente por carta ou telefone

Faz trabalho à distância

rua de são Pedro nº 15 - travessa do Cotovelo
9700 angra do Heroísmo - ilha terceira

Vida sem problemas TLM: 964 522 264
Problemas sem Solução 919 825 928

encontra-se no nosso país, o grandioso astró-
logo Malam internacionalmente reconhecido. 
dá conselhos sobre: amor, negócios, insucessos, 
impotência sexual, espirituais, invejas, vícios de 
droga, alcoolismo e tabaco. aconselha no afas-
tamento e aproximalção das pessoas amadas.

ConTaCTe o MaiS ráPido PoSSíVeL

1986

a sua casa merece caleiras. temos em aluminio 
lacado com várias cores, decorativas. Montagem para 
telha e para cemalha. fazemos orçamentos grátis. 
Veja a diferença. Contacto: Caleiras terceirense | raúl
Martins | rua do Cota - fontinhas

ADAPTA-SE A QUALQUER TELHA
295 517 653   917 235 270

DR. GALvEz
licenciado em Medicina e cirurgia clínica dr. tallon

consultas hoJe - 13 de seteMbro
a partir das 15 horas

centro dietético de F. pacheco
rua de são João n.º 54  angra do heroísmo 

tel. 295 214 969

soMos  aqueles  que  eM Matéria  de  preços  praticaMos  os Mais  baixos
31  anos  ao  serviço  da  sua  saúde

venha  confirmar

(Da pág. 3.300 da E.Damista)

Problema nº. 1.368

Jogam as Brancas e ganham

Solução do Problema nº.1.367: 16-03, 23x16, 

03-13, 30x23, 13-18, 04x21, 25x14x28, GB.

Manuel José Gonçalves
damas clássicas

ANGRA NATUR
Rua do Galo n.º 146 - Telef. 295 21 88 44

(Cimo da Rua do Galo)
9700 - 091 Angra do Heroísmo

“A natureza a cuidar da sua saúde...”

  PRAIA  NATUR
  Rua de Jesus, 25 - Telef. 295 51 23 19
  (Abaixo do Jardim Público)
  9760 - 478 Praia da Vitória
  “A cuidar da saúde naturalmente...”

Manuel vieira
iridólogo e naturólogo

Consultas 21 de Outubro

dr. GonçaLVeS ferreira
Médico

Licenciado em Medicina e Cirurgia pela universi-
dade do Porto.

Director de investigação na área da fitologia
Consultas 27 de setembro - Praia 

28 de setembro - angra

SEnTE-SE cAnSADA(o)?!... 
problema comum à maioria dos homens e das mulheres!...

   Vitalidade... Resistência... eneRgia...

 noitetranquila e dia sereno!... 
   Oferta da revista (saúde natural)
          visite-nos

ana pinheiro
naturopatia, Osteopatia, 
iridologia, Homeopatia

Consultas em angra e Praia
16 e 17 de setembro

latendimento personalisado
l Preçário vantajoso
l então venha conhecer-nos e não sairá desapontado!

rua da estrela, n.º 27 - 9760-praia da vitória
telef.: 295 513 372

Anabela Cabeleireiros
Unissexo
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Amar 22:55 Doce Fugitiva 
23:50 série - Dr. House Iii 
00:50 Cartaz Das Artes 01:35 
Toca A Ganhar 03:05 série - O 
Escritório 03:45 Mini-série: 
Frankenstein 04:30 Tv shop

06:00  Informação Directo 
08:10  Basquetebol - Fiba World 
Basketball 08:40  Futebol - Euro 
2008 (França X Escócia) 10:30  
Futebol - Euro 2008 (Inglaterra 
X Russia) 12:30  Futebol  13:00  
Informação Directo 13:30  Au-
tomobilismo 14:00  Hipismo 
- 14:30  Golfe Directo 16:20  
Informação Directo 16:30  Ru-
gby - Camp. Do Mundo (Itália 
X Roménia) 18:10  Desportos 
Vários - sports Watch 18:40  
Informação Directo 19:00  Tenis 
- Atp Tennis (Magazine) 19:30  
Rugby - Total Rugby 20:00  Fu-
tebol - Fifa Futbol Mundial 20:30  
Futebol - Premier League 21:00  
Informação - Reportv 21:30  
Informação Directo 22:00  In-
formação 22:20  Ciclismo 22:30  
Futebol - The Kings Of Clubs 
23:00  Golfe - European Tour 
23:30  Triatlo - Taca Do Mundo 
00:30  Basquetebol - Wnba 
(Phoenix X Detroit - Final Jogo 
4) - Directo 01:20  Informação 
01:30  Basquetebol - Wnba 
(Phoenix X Detroit - Final Jogo 
4) - Directo 02:30  Fecho  

CINEMAS
Centro Cultural
de Angra do Heroísmo
“shrek - O Terceiro”
De 07 de 13 de set. às 21.00

Auditório do
Ramo Grande
“Transformers”
Dias 14 e 15 de set. às 21.00

BIBLIOTECAS
Biblioteca Pública 
e Arquivo 
Rua da Rosa, 49
295 212 697 
09h00 - 19h00 / segunda a sexta 
09h30 às 12h00 sábados
Biblioteca Municipal 
Silvestre Ribeiro - Praia da Vitória
09h00 - 12h30
13h30 - 18h00/ segunda a sexta 
Biblioteca Progresso 
Biscoitense
2ª, 3ª, 5ª e 6ªs Feiras 
09H00 às 12H00 
14H00 às 17H00

MUSEUS
Eco Museu 
Dr. Marcelino Moules 
Canada do Gracioso
Cinco Ribeiras 
295 907 063 
Casa de Fósforos 
(Museu) 
Canada do Teatro
Terra-Chã
295 332 724 
14h00 às 17h00 / 5ª F
Museu de Angra
Ladeira de s. Francisco
295 213 147
3ªF a 6ªF
09h30 - 12h00
14h00 - 17h00 
sábado 
e Domingos
14h00 - 17h00 
Fechado às 2ªsF
e feriados
Museu do Vinho
Canada do Caldeiro 
Tel.: 295 908 305
Museu Vulcanoespeleológico
Os Montanheiros
Rua da Rocha 6/8
295 212 992
2ªF > 6ªF
09h00 - 12h30 | 14.00 - 17.30

Tesouro da Sé
Entrada pela escadaria do átrio 
da Rua da Rosa 
295 217 850 
2ªF > 6ªF 
09h30 - 12h00
13h00 às 16h30
Núcleo Museológico dos 
Altares
Largo Monsenhor Inocêncio 
Enes
295 989 100
4ªF > Domingo
14h00 às 17h00
Núcleo Museológico de São 
Bartolomeu
Aberto de 2ª, 4ª e 6ª >
09h00 às 12h00
3ª, 5ª, sáb e Dom. encerrado
Rua Dr. Machado Pires, 6
Tel/Fax. 295 332 737

EXPOSIÇÕES
Galeria Flôr da Ilha
Rua da sé, 149 
2ªF > 6ªF 09h00 - 12h00 
14h00 - 17h00
sábados 
09h00 - 12h00
Centro Etnográfico 
da Ribeirinha
3ªF -10h30 - 12h30 
sábados
13h30 - 15h30
Carmina Galeria de Arte 
Contemporânea
Outeiro do Galhardo, 13-A 
Ladeira Grande - Feteira
4ªF > Domingo, das 16 às 21h
sábados das 18 às 23
Encerrado 2ª-3ª 
Feriados
Tel. 295 663 863
TM: 964 447 358
www.carminagaleria.com
Galeria da Oficina d’Angra
Rua Gaspar Corte-Real
Angra do Heroísmo
4ª F > 6ª F das 19 às 21h
sab. e Dom. 15 às 18h 

FARMÁCIAS DE SERVIÇO
Angra do Heroísmo
Farmácia Lisboa

Praia da Vitória
Farmácia Toledo

TÁXIS
Praça Alto 

das Covas 
295 212 404
295 213 088
Praça da Ladeira 
de São Francisco
295 212 004
295 212 005
Praça Francisco
Ornelas da Câmara
295 512 654
295 512 092
Juncal
295 512 151

TRANSPORTES TERRESTRES
E.V.T. Ldª.
Rua Dr. sousa Meneses, 15 
- Angra
295217001/2/3/4

GABINENTE CONSULTA JURÍDICA
2ªF, 4ªF e 6ªF
12h00 > 14h00
3ºF e 5ªF
17h30 > 18h30
Rua da Palha, 88; 1º Esq.
295 215 622.

TELEFONES DE URGÊNCIA
Polícia
Angra do Heroísmo
295212022
Praia da Vitória
295512022
Esquadra das Lajes
295512021
Esquadra dos Biscoitos
295908710

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

Brigada Fiscal da GNR
Angra do Heroísmo
295 206 970
Praia da Vitória
295 545 380
Lajes
295 512 139

Hospital
Angra do Heroísmo
295 40 32 00
Nota: Informações sobre os 
doentes internados, horários de 
consultas e de visitas e todos os 
assuntos respeitantes ao funcio-

namento do Hospital, das 09h00 
às 17h00
Praia da Vitória
295 540 970 / 295 545 000
Ambulâncias
Angra do Heroísmo
295 204 112
Praia da Vitória 
295 540 220
Nº. de emergência 112

Bombeiros
Angra do Heroísmo
295 204 110 / 295 212 333
Praia da Vitória
295 540 220/22
Altares
295 908 333
Posto De Socorros 
da Cruz Vermelha
295 212 223
16H00 > 19h00
Serviço Regional
de Protecção Civil
295 401 401

MOVIMENTO AÉREO
Tap Portugal
295 540 047
Aeroporto Internacional 
das Lajes
Chegadas
Lisboa:  TP1821 - 09h25
Lisboa:  TP1823 - 14h50
Lisboa:  TP1827 - 20h25
Partidas
Lisboa: TP1822 - 10h25
Lisboa: TP1824 - 15h40
Lisboa: TP1828 - 21h15
Aeroporto da Horta
Chegadas
Lisboa:  TP1843 - 11h05
Lisboa:  TP1847 - 18h10
Partidas
Lisboa: TP1844 - 11h55
Lisboa: TP1848 - 19h00
* Todos os horários estão em horas locais

SATA AIR-AÇORES
295 540 047
Aeroporto das Lajes 
Partidas: 09.50, 13.00, 18.40, 
20.40 para Ponta Delgada; 08.00, 
14.50  para s. Jorge; 11.00, 17.20 
para a Horta; 17.00 para a Gra-
ciosa; 16.40 para o Pico; 12:30 
para as Flores. 

Chegadas: 07.40, 14.30, 16.40,  
20.20 de Ponta Delgada; 09.30, 

16.20 de s. Jorge; 12.40, 17.00 da 
Horta; 18.20 da Graciosa; 10.40 
do Pico; 12.10 das Flores.

Aeroporto 
de Ponta Delgada
Partidas: 07.00, 13.50, 16.00,
19.40 para a Terceira; 19.00
para stªMaria; 07.30, 13.40 para
a Horta; 08.40 para o Pico.

Chegadas: 10.30, 13.40,  19.20, 
21.20 da Terceira; 09,50, 18.20 
da Horta; 20.20 de santa Maria; 
18.40 do Pico.

Aeroporto 
da Horta
Partidas: 12.00 para a Terceira; 
08.50, 17.20 para Ponta Delgada; 
15.00 para as Flores.

Chegadas: 11.40 da Terceira; 
08.30, 14.40 de Ponta Delgada; 
17.00 das Flores.

TABELAS DAS MARÉS
Para Hoje
Baixa-Mar - 08:13 
Preia-Mar - 02:07 
Baixa-Mar - 20:33
Preia-Mar - 14:24

HORÁRIO DAS MISSAS
Angra do Heroísmo
Sábados e 14 de Agosto
16h00 - Estabelecimento Pri-
sional
17h00 - Lar de Idosos (santa 
Casa)
18h00 - sé, são Pedro e são, 
Luís
18h30 - são Gonçalo
19h00 - Conceição, s. bento e 
s. João de Deus
20h00 - santa Luzia
Domingos e 15 de Agosto
09h00 - Conceição e são 
Gonçalo
10h00 - Mónicas, Desterro, s.
Luís, s. Rafel e santa Clara
11h00 - sé, s. Bento, s. Carlos e 
Casa de saúde
11h15 - Lameirinho
12h00 - s. Pedro, santa Luzia 
e Colégio
14h00 - Conceição
15h45 - Lar de Idosos
17h00 - Misericórdia
20h00 - santa Luzia

21h00 - sé
Durante a Semana
09h30 - sé
18h00 - são Pedro, santa Luzia 
e são Bento
18h15 - santuário da Conceição
18h30 - são Gonçalo
19h00 - Colégio
Praia da Vitória
Matriz - 2ªF, 3ªF e 5ªF >18h30
4ªF > 09h00
Santo Cristo
6ªF > 09h00. 
Igreja do Coração Imaculado 
de Maria - Biscoitos
3ªF e 5ªF > 20h00
Igreja de s. Pedro 
3ªF, 4ªF e 6ªF > 20h00
Sábados
Igreja de s. Pedro - Biscoitos
> 20h00
Igreja do Coração Imaculado 
de Maria - Biscoitos
1º e 2º sáb de cada mês > 20h00
16H00 > Fontinhas
17H00 > Lajes
17H30 > Matriz da Praia
18H00 > Capela do Bairro 
Joaquim Alves, s. Brás e Vila 
Nova
19H00 > Casa da Ribeira, 
Lajes e Agualva
19H30 > santa Rita.
Domingos
Igreja de s. Pedro - Biscoitos
> 10h00
Igreja do Coração Imaculado 
de Maria - Biscoitos > 11h30
08H30 > Lajes e s. Brás 
09H00 > Fontinhas e Nª. srª. 
da Ajuda (Vila Nova)
10H00 > Cabouco nas Lajes e 
Agualva
10H15 > Vila Nova
10H30 > Casa da Ribeira e 
santa Rita
11H00 > s. Brás, Capela da 
Base e Lar D. Pedro V
12H00 > Matriz da Praia, Fon-
tinhas e Vila Nova
13H00 > serra santiago 
(Lajes)
19H00 > Matriz da Praia, Lajes 
e Vila Nova

SERVIÇOS RELIGIOSOS
Praia da Vitória
Domingos
11h30 - Igreja Evangélica 
Baptista - Rua da Estrela, 41
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Vidente - Medium 
Curandeiro
Especialista

Telef. 291 23 87 24 
Fax: 291 232 001
TM 96 65 5 2 122

Contacte: Mestre Cassáma
Astrólogo, Espiritualista e Cientista obtém resultados 
rápidos. Conhecido pela sua competência, eficácia e 
precisão em tudo o que faz relativamente à Astrologia. 
Com poderes absolutos e rápidos, ajuda a resolver todos 
os seus problemas, por mais difíceis que sejam, ele tem 
poder de elucidar e como prever um futuro, recuperação 
imediata e definitiva do seu amor perdido, protecção, 
sorte e negócios. Consulta à distância, por telefone e 
carta, etc.

estrada dr. João abel de Freitas, 38-b
9050 - 012 Funchal

e-mail: umaro_cassama@hotmail.com
Facilidades de pagamento

  serviço
      técnico de
      desinFecções

profissionais em:

desbaratizações * desratizações
tratamento de Madeiras

(combate às térmitas)

tM. 919 903 300

MESTRE DOS MESTRES

Mestre MaLaM

Consultas das 9h30 às 22h00 de Segunda a Sábado
Marcação pessoalmente por carta ou telefone

Faz trabalho à distância

rua de são Pedro nº 15 - travessa do Cotovelo
9700 angra do Heroísmo - ilha terceira

Vida sem problemas TLM: 964 522 264
Problemas sem Solução 919 825 928

encontra-se no nosso país, o grandioso astró-
logo Malam internacionalmente reconhecido. 
dá conselhos sobre: amor, negócios, insucessos, 
impotência sexual, espirituais, invejas, vícios de 
droga, alcoolismo e tabaco. aconselha no afas-
tamento e aproximalção das pessoas amadas.

ConTaCTe o MaiS ráPido PoSSíVeL

1986

a sua casa merece caleiras. temos em aluminio 
lacado com várias cores, decorativas. Montagem para 
telha e para cemalha. fazemos orçamentos grátis. 
Veja a diferença. Contacto: Caleiras terceirense | raúl
Martins | rua do Cota - fontinhas

ADAPTA-SE A QUALQUER TELHA
295 517 653   917 235 270

DR. GALvEz
licenciado em Medicina e cirurgia clínica dr. tallon

consultas hoJe - 13 de seteMbro
a partir das 15 horas

centro dietético de F. pacheco
rua de são João n.º 54  angra do heroísmo 

tel. 295 214 969

soMos  aqueles  que  eM Matéria  de  preços  praticaMos  os Mais  baixos
31  anos  ao  serviço  da  sua  saúde

venha  confirmar

(Da pág. 3.300 da E.Damista)

Problema nº. 1.368

Jogam as Brancas e ganham

Solução do Problema nº.1.367: 16-03, 23x16, 

03-13, 30x23, 13-18, 04x21, 25x14x28, GB.

Manuel José Gonçalves
damas clássicas

ANGRA NATUR
Rua do Galo n.º 146 - Telef. 295 21 88 44

(Cimo da Rua do Galo)
9700 - 091 Angra do Heroísmo

“A natureza a cuidar da sua saúde...”

  PRAIA  NATUR
  Rua de Jesus, 25 - Telef. 295 51 23 19
  (Abaixo do Jardim Público)
  9760 - 478 Praia da Vitória
  “A cuidar da saúde naturalmente...”

Manuel vieira
iridólogo e naturólogo

Consultas 21 de Outubro

dr. GonçaLVeS ferreira
Médico

Licenciado em Medicina e Cirurgia pela universi-
dade do Porto.

Director de investigação na área da fitologia
Consultas 27 de setembro - Praia 

28 de setembro - angra

SEnTE-SE cAnSADA(o)?!... 
problema comum à maioria dos homens e das mulheres!...

   Vitalidade... Resistência... eneRgia...

 noitetranquila e dia sereno!... 
   Oferta da revista (saúde natural)
          visite-nos

ana pinheiro
naturopatia, Osteopatia, 
iridologia, Homeopatia

Consultas em angra e Praia
16 e 17 de setembro

latendimento personalisado
l Preçário vantajoso
l então venha conhecer-nos e não sairá desapontado!

rua da estrela, n.º 27 - 9760-praia da vitória
telef.: 295 513 372

Anabela Cabeleireiros
Unissexo



meteorologia

grUPo oCiDeNtal

FLORES

CORVO

10/20 Km/h

25ºc 21ºc

22ºc

2 metros

Céu geralmente muito nublado. 
Períodos de chuva ou aguaceiros. 
Vento do quadrante sul bonançoso 
a moderado (20/30km/h). Mar 
de pequena vaga a cavado. 
Ondas sudoeste de 1 a 2 metros. 
Temperaturas previstas para a 
Horta: Mínima 21ºC; Máxima 25ºC; 
Água do mar 22ºC. Temperaturas 
previstas para Angra do Heroísmo: 
Mínima 21ºC; Máxima 24ºC; Água 
do mar 22ºC.

grUPo orieNtal

S. MIGUEL

SANTA MARIA
10/20 Km/h

24ºc 20ºc

22ºc

1-2 metros
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Períodos de céu muito nublado. 
Vento sueste bonançoso (10/20km/
h) rodando para leste. Mar de 
pequena vaga. Ondas nordeste de 
1 a 2 metros. Temperaturas previstas 
para Ponta delgada: Mínima 20ºC; 
Máxima 24ºC; Água do mar 22ºC.
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10/30 Km/h

24ºc 21ºc

22ºc

grUPo CeNtral

GRACIOSA

S. JORGE

TERCEIRA

FAIAL

PICO

1-2 metros

A lebre e a tartaruga

Não há… mas vai haver! Assim 
se resume a mais recente atitude 
do Governo. Confrontado com 
a frustração dos cidadãos que 
vêem a sua vida a andar para 
trás, em vez de para a frente, 
César, ao mesmo tempo que se 
lamenta das “lamúrias de sem-
pre”, insiste no anuncio, agora 
para realizar daqui a dois anos, 
do que devia ter feito nos onze 
que já leva de governação! 

Os cidadãos estão fartos de 
conversa da treta e vão perce-
bendo que, afinal, as promessas 
e as obras públicas não resolvem 
os seus problemas. Da Educa-
ção à Saúde, das acessibilidades 
à desertificação, da fixação dos 
jovens às condições de vida dos 
idosos, faltam políticas. E sem 
políticas… não há resultados. 

Na sua corrida contra o tem-
po, César, cada vez mais irrita-
do com o que considera a “in-
compreensão” dos cidadãos, 
mostra-se incapaz de perceber 
o que é evidente. Os açorianos 
fartaram-se de esperar. Que-
rem, agora, para ontem, o que 
tinham a justa expectativa de 
obter nos onze anos que, entre-
tanto, passaram. Não adianta, 
pois, prometer para 2009, sim 
2009 (!), uma política para os 
manuais escolares ou o reforço 
de camas dedicadas a cuidados 
continuados ou passagens mais 
baratas na SATA ou decência no 
transporte marítimo de passa-
geiros ou a redução das listas 
de espera nos hospitais ou a 
atenuação do insucesso escolar 
ou o aumento da quota leiteira 
e, sobretudo, a melhoria da qua-
lidade de vida dos açorianos. É 
tarde. Em 2008, há eleições re-
gionais.

César é como a lebre da fábu-
la. A lebre que, de tão cheia de 
si e, portanto, tão convicta da 
sua superioridade, se deitou a 
dormir durante a corrida com a 
tartaruga e só acordou quando 
esta, esforçada e determinada, 
já atravessava a meta. Sempre 
preferi a tartaruga.  didAdOS FORNECIdOS PELA dELEGAçãO REGIONAL

dO INSTITUTO dE METEOROLOGIA. íNdICES UV: 2 baixo;  3-5 
moderado; 6-7 alto; 8-10 muito alto; 11 extremo-perigo.

Períodos de céu muito nublado com 
abertas. Aguaceiros geralmente 
fracos. Vento sul bonançoso (10/20 
km/h). Mar de pequena vaga. Ondas 
sudoeste de 2 metros. Temperaturas 
previstas para Santa Cruz das Flores: 
Mínima 21ºC; Máxima 25ºC; Água 
do mar 22ºC.

UV
7

12h-16h

UV
8

12h-16h

UV
7

12h-16h

tiro&QUeDa

O Governo Regional anunciou, esta quarta-fei-
ra, o alargamento do cais do porto da Graciosa. 
Que impacto terá essa obra no desenvolvimento 
da ilha?

É importante na medida em que torna o porto 
mais operacional para o tipo de barcos que fazem o 
transporte de cargas e passageiros. Os barcos utilizados, 
actualmente, nestas operações, são barcos grandes, 
exigindo maior dimensão da infra-estrutura. Depois, 
quando um barco destes atraca, mais nenhum pode lá 
atracar. O problema do “Ilha Azul” é a prova disso. Daí 
este investimento ser bem-vindo.

Recentemente, devido ao impedimento pro-
vocado pelo “Ilha Azul”, a Graciosa foi abastecida 
pelo “Espírito Santo”, provando-se que uma 
embarcação mais pequena pode suprimir as 
necessidades da ilha. Seria mais rentável e célere 
recorrer a este sistema, ou a Graciosa justifica 
a operação de um porta-contentores?

As empresas da Graciosa não aceitam que a sua carga 
seja aberta dos contentores para ser transportada por 
outra via. Os próprios transitários, por exemplo, exigem 
o contentor para assumirem o seguro da carga. Acho 
bem que existam porta-contentores dimensionados às 
nossas ilhas. Essa é uma alternativa. Deveria existir um 
sistema dessa natureza cá. Desde que se mantenha o 
transporte em contentores. Não faz é sentido mexer-
se na carga. Não nos importamos que se passem os 
contentores que vêm de Lisboa para outro navio. Não 
aceitamos, como lhe disse, é que se mexa na carga. Quem 
nos garante que isso fará baixar o custo do transporte? 
Mas vejo o “Espírito Santo” como uma boa alternativa 
ao transporte de combustíveis.

Concorda com as declarações de Ribeiro 
Pinto, da APTG, que será importante estudar-se 
uma alternativa ao actual modelo de transpor-
tes marítimos, assente, por exemplo, em duas 

portas de entrada e num sistema de distribuição 
interna, assegurado por empresas locais?

Concordo, desde que as empresas locais ou outras 
cumpram com um rigoroso caderno de encargos e 
que na sua elaboração estivessem representadas as 
empresas da Graciosa. Já existiram diversos estudos 
dessa natureza. Mas é fundamental que tenhamos uma 
palavra a dizer, para que os nossos interesses estejam 
salvaguardados.

A Graciosa sente-se prejudicada no seu 
desenvolvimento pelas políticas seguidas nos 
transportes, quer marítimos quer aéreos? 

Não. Estamos bem.  di

CARlOS BRum, dO NúClEO (GRACIOSA) dA CâmARA dO COméRCIO dE ANGRA

Carga para a Graciosa
só em contentores

CarloS BrUm: “As empresas da Graciosa não acei-
tam que a sua carga seja aberta dos contentores para 
ser transportada por outra via”

oPiNião
CarloS
CoSta NeveS


