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Esta semana: Económicamente falando...

“O primeiro Dash Q400 da SATA que vai substituir os actuais
ATP da SATA Air Açores possibilita uma versatilidade na utilização da aeronave fabricada pela Canadiana Bombardier, deixando a possibilidade de explorar novas rotas dentro do mercado
in Correio dos Açores
da Macaronésia. “
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Nicolau de Sousa Lima, S.A. põe
Processo Executivo contra Millennium
BCP de 35 milhões de euros

Destaques

Nova Unidade de Cuidados
Continuados vai surgir em
São Miguel.
pág.2

Vice-Presidente do Governo
Regional satisfeito com a
proposta do OE 2010 para
os Açores.
pág.2
A empresa Nicolau de Sousa Lima,
S.A., interpôs esta semana um processo
de execução contra o BCP, no montante
de mais de 35 milhões de euros.
O processo deu entrada esta semana
no Tribunal de P. Delgada, sendo já considerado o maior processo de execução
em termos de montante reclamado, que
deu entrada na Comarca de P. Delgada.
Segundo fontes do Correio Económico, o processo prende-se com a operação de aumento de capital que o Grupo
Sousa Lima participou naquela instituição
de crédito privada, dando de garantia as

próprias acções, que entretanto se desvalorização a níveis próximos de 90% do
valor de subscrição.
Este processo surge na linha de muitos outros que têm sido intentados contra
Pág.3
o BCP, em que muitos investidores particulares e empresas privadas do país,
subscreveram o referido aumento, aconselhados pela então administração liderada pelo Eng. Jorge Jardim Gonçalves.
Os prejuízos financeiros decorrentes
da sua execução precipitaram a venda
do Grupo Nicolau de Sousa Lima, que foi
adquirido pelo Grupo Bensaude.

Kentucky Fried Chicken
abre Restaurante em
Ponta Delgada

A.C. Cymbron amplia Estação
de Serviço de abastecimento
de combustíveis nas
Laranjeiras
pág.3
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BARÓMETRO
Em alta

Nova Unidade de Cuidados
Continuados vai surgir em
São Miguel

DURÃO BARROSO
O Presidente da Comissão Europeia recebe hoje o Presidente do
Governo Regional dos Açores, no
que constitui o arranque do programa de
lançamento dos Açores como região Europeia 2010. No momento em que se prepara o futuro orçamento comunitário, é importante que consolide a doutrina de que as regiões
ultra periféricas merecem uma atenção especial.
Há que acautelar o período “pós 2013”.
VASCO CORDEIRO
O Secretário da Economia está a assumir e
a dar a cara pelo reposicionamento da imagem
dos Açores no mundo do turismo, escolhendo
parcerias que possam privilegiar a qualidade do
ambiente. Reforçar a motoriedade dos Açores
na Alemanha e na Escandinávia foi o ponto de
partida. Um passo importante para um sector claramente em crise.
LUÍS FERNANDES
O Presidente da Lotaçor, Luís Fernandes, está
a fazer vários contactos e diligências no sentido
de promover a abertura de novos mercados que
possam possibilitar o escoamento do peixe dos
Açores, quer fresco quer em conserva.
Um trabalho notável e preciso que visa criar
valores acrescentados em um sector que precisa
de ver aumentado o seu rendimento.

Em baixa
MILENNIUM BCP
Continuam a surgir em catadupa os processos executivos entrepostos por particulares em
empresas contra o Banco Milennium BCP por
se sentirem lesados no “negócio” do aumento de
capital promovido pelo então presidente Engenheiro Jardim Gonçalves. Até quando vai perdurar este “fantasma”.
LINA MENDES
A secretária regional da Educação, Maria Lina Mendes, reúne-se com responsáveis
do Ministério da Educação para desbloquear a aquisição de computadores
portáteis Magalhães para os alunos do
primeiro ciclo do ensino básico na região.
O problema surgiu por os Açores não terem
sido incluídos no concurso público internacional lançado este ano pelo governo português para
o fornecimento de 250 mil computadores para o
programa e-Escolinhas.
Envie-nos informação de âmbito económico sobre a sua empresa: Aquisição de novos equipamentos, novas
infra-estruturas, lançamento de produtos, novas representações, contratação de quadros técnicos, etc. para
o seguinte endereço electrónico: correioeconomico@correiodosacores.net

A “UCCA” – Unidade de Cuidados
Continuados dos Açores, S.A., vai desenvolver o seu primeiro projecto na Ilha de S.
Miguel, devendo integrar a Rede Regional
de Cuidados Continuados dos Açores.
A nova unidade, que será construída de
raíz, tem o propósito de prestar serviços de
cuidados continuados integrados de saúde e
apoio social com alojamento.
O projecto, da autoria da sociedade
Bernardo Durão - Arquitectos, contempla
a disponibilização de 90 camas, possibilitando diversas valências, estando previsto
a sua utilização em termos repartidos pelos
utentes, por períodos de pequena/média du-

ração, e de longa duração.
O Presidente do Conselho de Administração desta empresa, que terá a sua sede
nos Açores é o Dr. Manuel Figueiredo,
um reputado especialista nesta área, e que
é também o Presidente das Casas Sénior,
S.G.P.S., empresa que possui diversos projectos de 3ª idade de norte a sul do país.
Segundo fontes ligadas ao projecto, o investimento deverá rondar os 9 milhões de
euros, e deverá estar concluído dois anos
após a assinatura do protocolo com a Secretaria Regional dos Assuntos Sociais, entidade que gere a Rede Regional de Cuidados
Continuados.

Proposta do OE para 2010
corresponde às expectativas
do Governo dos Açores
A proposta do Orçamento de Estado
para 2010 entregue na Assembleia da República, nomeadamente no que diz respeito às
transferências para os Açores, “corresponde”, segundo o vice-presidente do Governo
Regional, “aos valores e às nossas expectativas previstas no Orçamento da Região Autónoma”.
A proposta de Orçamento de Estado para
2010 contempla, para os Açores, 359,5 milhões de euros no âmbito da Lei de Finanças
das Regiões Autónomas, 10,98 milhões de
euros de outras transferências e 21 milhões
de euros ao abrigo do PIDDAC.
Para Sérgio Ávila, “a proposta do Orçamento de Estado para 2010 cumpre integralmente a actual Lei de Finanças Regionais”.
O Governo Regional mantém a expec-

tativa quanto a aspectos pendentes, nomeadamente a forma de transferência dos 5% do
IRS para as autarquias, que está dependente
da evolução do processo de discussão da alteração da Lei de Finanças Regionais neste
momento em curso na Assembleia da República.
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Notícias
A.C. Cymbron amplia Estação de Serviço
de abastecimento de combustíveis nas
Laranjeiras
A importante Estação de Serviço de abastecimento de combustíveis da GALP nas Laranjeiras,
propriedade da empresa A.C. Cymbron, encontra-se
em fase de remodelação, o que permitirá ampliar a
área da Loja de conveniência aumentando a gama
de produtos e serviços a disponibilizar aos clientes.
A par desta remodelação, o sistema de” Jet Wash”
será renovada e será também, instalada uma nova
unidade de lavagem automóvel em sistema de túnel
permitindo, desta forma, um serviço de lavagem automóvel de qualidade.
Estes melhoramentos incluem a disponibilização de um ponto de abastecimento para
carros eléctricos e contemplam ainda o aumento da área de estacionamento.

Campanhas de Inverno na Escandinávia
e na Alemanha vão reforçar notoriedade
do destino Açores

Reforçar a notoriedade do arquipélago
na Alemanha e na Escandinávia e proceder
ao reposicionamento da imagem do turismo dos Açores em especial neste último
mercado, são os objectivos principais das
campanhas promocionais de Inverno para
aqueles países. Estas duas campanhas estão já a decorrer e que foram apresentadas,
esta semana, em Ponta Delgada, numa sessão pública que contou com a presença do
secretário regional da Economia, Vasco
Cordeiro.
As campanhas de promoção do desti-

no Açores para a Escandinávia e Alemanha representam um investimento superior
a 1 milhão de euros, e são compostas por
vários anúncios a inserir nos principais
órgãos de comunicação social escrita dos
países envolvidos, bem como de uma forte
presença na Internet.
Foram também elaborados materiais
próprios para distribuição junto dos principais operadores turísticos.
Vasco Cordeiro salientou os números
positivos que a região tem conseguido no
mercado alemão, como se pode constatar
pelo facto de “entre Janeiro e Novembro
de 2009 se ter registado um crescimento,
face ao período homólogo de 2008, de 28
por cento, o que representa um acréscimo
de cerca de 18 mil dormidas”.
Já no caso da Escandinávia, Vasco Cordeiro salientou o facto destas campanhas se
iniciarem numa fase em que é a SATA a assumir a realização das ligações aéreas com
os Açores. Um facto “que vem demonstrar
que este é um mercado que continua a ter
um enorme potencial de crescimento para
os Açores”.

A revista “Hotelaria” PT promove em Ponta
Delgada “Innovation
noticia abertura do
Day”
Hotel e do Casino da
ASTA para o primeiro
A Portugal Telecom
realiza, no dia 4 de Fetrimestre de 2010
vereiro, um “Innovation

A revista “Hotelaria”, da Publituris, avança, na sua
edição de Janeiro
2010, com a seguinte notícia: “Há
muito que se fala na abertura do primeiro cinco
estrelas dos Açores, que terá lugar na Ilha de
São Miguel. Trata-se do Hotel Casino Príncipe
do Mónaco, uma unidade com 100 quatros, um
casino, também ele o primeiro do arquipélago,
spa panorâmico, salas de reunião. Este é o resultado de um investimento de 18 milhões de
euros da Asta Atlântida que abrirá portas no
primeiro trimestre de 2010”. Esta revista da especialidade dá como certa a abertura para breve
desta unidade turística e respectivo Casino que
tem sido adiada por sucessivas vezes.
O governo regional tem manifestado mais
recentemente, de forma pública, preocupação
pelo incumprimento de prazos de abertura do
hotel e do Casino estabelecidos pelo concurso
público que atribuiu a concessão da exploração
do jogo na região.

NUTRIMETICS
dá salto para a Vila
Franca do Campo
A conhecida marca
de produtos de cosmética
e de beleza NUTRIMETICS, vai inaugurar amanhã, pelas 20 horas mais
uma loja em São Miguel,
na rua Teófilo Braga nº
122 em Vila Franca do Campo.
A marca NUTRIMETICS é representada
na região pela empresa Cruz & Kouri - Cosmética Natural, Lda. que alarga desta forma a
sua rede comercial e passa a deter duas lojas,
uma em Ponta Delgada e outra em Vila Franca
do Campo.

Kentucky Fried Chicken abre restaurante em Ponta Delgada
A IBRERSOL, o maior grupo português
de restauração prepara a abertura de mais uma
nova marca do seu portfólio de cadeias de restauração de “fast-food” em São Miguel, desta
feita a Kentucky Fried Chicken. Depois de ter
aberto restaurantes das marcas Pizza Hut , Burguer King, Pans, Kilo e Pasta Café, a novidade chama-se agora KFC. Com efeito a Ibersol
detém para Portugal o “Master-Franchising”
da KFC, um conceito originário dos EUA,
especializado em comida rápida, que explora

a antiga receita de frango frito do Kentucky,
criada pelo Coronel Harland Sanders, fundador do KFC, em 1939, na cidade de Corbin,
no estado do Kentucky, nos EUA. Para além
de frango frito, muitos restaurantes da KFC
servem acompanhamentos como saladas, diversos tipos de batatas, bolos e maçarocas de
milho. Também oferecem outras iguarias como
frango com pipocas, tartes, tiras de frango,
hambúrgueres, asas de frango picantes, sanduíches e sobremesas - embora nem tudo esteja

disponível em todos os restaurantes. Em 2007,
a rede anunciou a criação do “Fish Snacker”,
um pedaço de peixe rectangular, servido num
pão pequeno.
O Correio Económico sabe que a nova
loja da KFC, deverá ficar instalada na zona de
restauração do Parque Atlântico. Contactado o
seu Director, João Pedro Mota, afirmou a este
jornal que não está autorizado a falar sobre este
assunto, adiantando apenas que “não confirmo
nem desminto esta notícia”.

Day” em Ponta Delgada,
a decorrer na Aula Magna da Universidade dos
Açores.
A abertura deste seminário estará a cargo
de Zeinal Bava, presidente executivo da PT.
Do programa constam uma apresentação
das “soluções inovadoras da PT” para os
mercados empresariais e de serviços, bem

Grupo Almeida Viagens
abre primeira agência
nos Açores

Almeida Viagens é um grupo empresarial
moderno formado por profissionais altamente qualificados tanto no sector turístico como
nas tecnologias aplicáveis ao sector.
Entre muitas inovações desenvolvidas
pelo grupo, destaca-se o SISTEMA INFOTOUCH. São instaladas na rede de agências
ecrãs tácteis com a possibilidade de navegação, pesquisa e impressão de ofertas a fim de
optimizar o tempo de espera dos clientes e
possibilitar uma escolha acertada do destino
turístico.
Almeida Viagens é um conceito criado
para uma optimização de tempo e custos,
com softwares específicos para uma gestão
absolutamente controlada e eficaz.
O Grupo Almeida Viagens proporciona
aos seus franchisados uma gestão livre mas
absolutamente apoiada pelo conjunto de empresas que tanto na gestão empresarial, como
nos produtos turísticos vão acompanhar diariamente a evolução e a aprendizagem para a
conquista de um negócio rentável.
O Projecto Almeida Viagens está presente em 6 países e conta com mais de 300
agências na Península Ibérica, utilizando
como imagem de marca uma frase que serve
de estímulo para nós e para o cliente.
O Grupo Almeida Viagens abre a sua primeira Agência na próxima segunda-feira, em
Ponta Delgada, ficando localizada na Avenida D. João III, sendo franchisado para a ilha
de São Miguel Ana Maria Flôr.
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Elsa Marvanejo da Costa

O novo diploma
das amortizações

Consultoria da Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas

O Decreto Regulamentar n.º 25/2009, de 14 de Setembro, cuja entrada em vigor
ocorreu no dia 1 de Janeiro, estabelece o regime de depreciações e amortizações,
complementando o Código do IRC.
Conheça as alterações introduzidas e os pontos que lhe deverão merecer atenção
redobrada.
O Decreto Regulamentar n.º 2/90, de 12
de Janeiro, diploma que regulamenta o regime das reintegrações e amortizações, foi revogado. Em sua substituição surge o Decreto
Regulamentar n.º 25/2009, de 14 de Setembro, cuja entrada em vigor ocorreu no dia 1
de Janeiro.
O novo diploma estabelece o regime de
depreciações e amortizações, complementando, à semelhança do anterior, o Código do
IRC. Como se pode deduzir logo pela ligeira
alteração da sua nomenclatura, este é mais
um dos diplomas que surge na sequência da
adopção do novo Sistema de Normalização
Contabilística (SNC).
Pela leitura do novo regime não se vislumbram alterações significativas. A sua estrutura é praticamente igual, tendo sido apenas retirado o artigo sobre as desvalorizações
excepcionais dos elementos do activo imobilizado (este foi transferido para o Código do
IRC) e as tabelas anexas mantêm-se, basicamente, inalteradas. Mas, afinal, quais foram
as alterações? Desde logo, uma adaptação à
nova terminologia do SNC.
Deixamos de ter reintegrações, imobilizado corpóreo e incorpóreo, proveitos e custos, para passarmos a utilizar depreciações,
activo tangível e intangível, ganhos e gastos,
respectivamente, entre outras situações.
Além da referência aos activos tangíveis e intangíveis, surgem as propriedades
de investimento, sendo as mesmas passíveis
de depreciação desde que contabilizadas ao
custo histórico e com carácter sistemático
sofram perdas de valor pela sua utilização ou
pelo decurso do tempo.
A grande novidade é a possibilidade de
considerarmos gastos fiscais (depreciações)
sem que os mesmos estejam relevados na
contabilidade nesse exercício, desde que, naturalmente, não excedam as quotas máximas
de depreciação. Por exemplo, a partir de agora, se em determinado exercício praticarmos
amortizações de valor superior à quota máxima permitida fiscalmente e procedermos à
PUB

respectiva correcção fiscal, no ano seguinte
poder-se-á utilizar o valor em excesso, em
termos fiscais, sem que o mesmo tenha que
estar reflectido na contabilidade. Outro destaque com relevância é a possibilidade de
inclusão dos gastos com empréstimos obtidos no custo de aquisição de activos fixos
quando lhe sejam directamente imputáveis,
na medida em que estes respeitem ao período anterior à sua entrada em funcionamento
ou utilização e desde que este seja superior a
um ano. Esta alteração surge na sequência de
uma norma contabilística e de relato financeiro que prevê esta situação. Antes, apenas
era permitida a inclusão deste tipo de custos
na produção própria deste tipo de activos.

Despesas com projecto
de investimento
A fixação do prazo máximo de vida útil
de cinco anos passa a aplicar-se apenas às
despesas com projectos de desenvolvimento.
A retirada das despesas de instalação segue a
nova regra contabilística, segundo a qual, não
reunindo as despesas de instalação os requisitos essenciais para o seu reconhecimento
como activo, deverão ser registadas em gastos do exercício (e não no imobilizado, como
era a prática anterior). Para as situações em
curso, determinam as regras de transição (do
POC para o SNC) que as mesmas devem ser
desconhecidas por contrapartida de resultados transitados, sendo fiscalmente diferidas
por cinco anos.
A designação do método das quotas degressivas é alterada para método das quotas
decrescentes. Uma curiosidade é que, no respeitante à designação dos métodos de depreciação possíveis, não houve harmonização
entre os conceitos contabilísticos e fiscais.
De facto, numa óptica contabilística, temos
o método da linha recta, o método do saldo
decrescente e o método das unidades de produção, enquanto numa óptica fiscal temos
o método das quotas constantes e o método

das quotas decrescentes, apesar de terem, em
substância, o mesmo significado.
Está previsto, não no Decreto Regulamentar, mas no Código do IRC, que em determinadas circunstâncias e com prévia autorização da administração tributária, possa ser
utilizado método diferente dos previstos. Se
da utilização deste método não resultar uma
quota anual de depreciação superior à quota
máxima permitida fiscalmente não é necessário pedir autorização.
Outra novidade, mas que apenas consta
do Código do IRC, é a possibilidade, mediante autorização prévia da administração
tributária, de utilização de quotas de depreciação inferiores às mínimas previstas,
quando existam razões que justifiquem este
procedimento.
No caso dos imóveis, deixa de existir a
regra fiscal que obriga a evidenciar na contabilidade separadamente o valor do terreno
e o valor do edifício propriamente dito (esta
obrigatoriedade continua a existir numa óptica contabilística), persistindo, contudo, para
o dossiê fiscal. A não dedutibilidade fiscal
das depreciações do terreno mantém-se nas
mesmas condições.

Depreciações: viaturas
ligeiras com limite de
40 mil euros
O limite de 29 927,87 euros relativo a
viaturas ligeiras de passageiros ou mista,
barcos de recreio e aviões de turismo aumenta para 40 mil euros. Isto é, desde 1 de
Janeiro de 2010, as depreciações referentes
a este tipo de bens, quer os que já constem
das demonstrações financeiras quer as novas
aquisições, serão, ou não, aceites atendendo ao novo limite. Deixa de existir a obrigatoriedade de diferimento do custo com
campanhas publicitárias, com a emissão de
obrigações, dos encargos financeiros com a
aquisição ou produção de imobilizado e das
diferenças de câmbio desfavoráveis relacio-

nadas com o imobilizado e anteriores à sua
entrada em funcionamento. De facto, a saída
desta norma do diploma em análise faz todo
o sentido, pois as situações enumeradas nem
sequer se tratavam de imobilizado. Estes encargos passam a ser gasto do período em que
sejam efectivamente incorridos.
O regime das quotas mínimas não é aplicável aos activos não correntes detidos para
venda ou unidades operacionais descontinuadas, os quais, por serem reconhecidos ao
justo valor, não são passíveis de depreciação. No momento da alienação a mais ou
menos-valia calcula-se de acordo com a sua
classificação e mensuração anterior, antes da
reclassificação.
O valor limite dos elementos de reduzido
valor aumenta de 250 euros para mil euros.
Bens cujo período de depreciação esteja a
decorrer no momento da transição, de valor
inferior ao novo limite podem, em 2010, ser
totalmente depreciados, por se considerarem,
ao abrigo das novas regras, como elementos
de reduzido valor.
A exigência de serem praticadas depreciações e de apresentação nos mapas de
amortizações por grupos homogéneos (conjuntos de elementos do activo imobilizado da
mesma espécie) deixa de existir. Para finalizar, a referência a que, pelas novas regras
contabilísticas poderemos ter dois modelos
de mensuração (de valorimetria, utilizando
os anteriores conceitos): o modelo do custo
e o modelo de revalorização.
Pelo modelo do custo o activo é escriturado pelo seu custo de aquisição ou produção, menos as depreciações praticadas e
perdas por imparidade. Pelo modelo de revalorização o valor do activo deve reflectir o
seu justo valor.
No entanto, apenas é aceite fiscalmente o
modelo do custo, pelo que, utilizando o modelo da revalorização, dever-se-ão proceder
às respectivas correcções fiscais, no que diga
respeito às amortizações com base nos montantes revalorizados.
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NICOLAU SOUSA LIMA, SA. PÕE PROCESSO
CONTRA MILLENNIUM/BCP NO VALOR
DE 35 MILHÕES DE EUROS

A empresa Nicolau de Sousa Lima, S.A., interpôs
esta semana um processo de execução contra o BCP,
no montante de mais de 35 milhões de euros. O processo deu entrada esta semana no Tribunal de P. Del-

gada, sendo já considerado o maior processo de execução em termos de montante reclamado, que deu entrada
na Comarca de P. Delgada. Segundo fontes do Correio
Económico, o processo prende-se com a operação de

aumento de capital que o Grupo Sousa Lima participou
naquela instituição de crédito privada, dando de garantia
as próprias acções, que entretanto se desvalorizaram a
níveis próximos de 90% do valor de subscrição.
Ler no Correio Económico

VAI SER CONSTRUIDO EM SÃO MIGUEL

Uma Nova Unidade
de Cuidados Continuados
A “UCCA” – Unidade de Cuidados
Continuados dos Açores, S.A., vai desenvolver o seu primeiro projecto na
Ilha de S. Miguel, devendo integrar a
Rede Regional de Cuidados Continua-

dos dos Açores. A nova unidade, que
será construída de raiz, tem o propósito
de prestar serviços de cuidados continuados integrados de saúde e apoio social
com alojamento.
Ler no Correio Económico

Central de Camionagem: A polémica

p.p. 8 e 9

Horário: das 9h30 às 19h00 - Ponta Delgada - Abertos ao Sábado até às 13h00
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Actualidade
Correio dos Açores, 29 de Janeiro 2010

Pela valorização da carreira e dos salários

Enfermeiros manifestam-se junto
ao Hospital e nas ruas da cidade
Uma centena de enfermeiros manifestou-se ontem em frente ao Hospital de Ponta Delgada, nos
Açores, num protesto contra a proposta da carreira profissional apresentada pelo Ministério da
Saúde.
Relativamente à greve que os enfermeiros iniciaram quarta-feira, o dirigente sindical revelou que
a adesão registada ontem se mantém “acima dos 90 por cento” nos Açores.
Este número é superior aos dados divulgados pela Secretaria Regional da Saúde, para a qual a
greve tem uma adesão de “59 por cento no conjunto das unidades de saúde da região”.
Uma centena de enfermeiros manifestou-se ontem em frente ao Hospital de Ponta
Delgada, nos Açores, num protesto contra a
proposta da carreira profissional apresentada
pelo Ministério da Saúde. Depois percorreram as ruas de Ponta Delgada e concentraram-se nas Portas da Cidade.
“Esta proposta coloca-nos abaixo de
outros profissionais, com diferenças substancialmente grandes, além de não valorizar
o desempenho especializado da profissão”,
afirmou Francisco Branco, do Sindicato dos
Enfermeiros Portugueses (SEP) nos Açores.
Francisco Branco salientou que os enfermeiros tinham a “expectativa de que o Governo Regional dos Açores poderia ter uma leitura jurídica” que permitisse “fazer adaptações”
à carreira, mas já tiverem a informação de que
“a carreira será a mesma que ficar decidida no
continente”.
Relativamente à greve que os enfermeiros iniciaram quarta-feira, o dirigente sindical
revelou que a adesão registada ontem se mantém “acima dos 90 por cento” nos Açores.
Este número é superior aos dados divulgados pela Secretaria Regional da Saúde,
para a qual a greve tem uma adesão de “59
por cento no conjunto das unidades de saúde
da região”.
Segundo a secretaria regional, este valor

Enfermeiros manifestam-se contra a proposta do Ministério da Saúde
resulta de “um levantamento exaustivo de todas as unidades de saúde” nos Açores.
Os números da adesão à greve geraram
um diferendo entre o sindicato e o Governo
Regional, tendo Francisco Branco desafiado
o secretário regional da Saúde a comparar os
seus dados com os que são recolhidos pela
estrutura sindical “através de piquetes monta-

dos em todas as instituições de saúde”.
“O que nos parece é que a Secretaria Regional da Saúde vai aos locais de trabalho e
recolhe os dados de quem está de greve e depois faz a percentagem em função do número
de enfermeiros totais que a instituição tem e
isto não é correcto, porque há colegas que podem estar de folga, com atestado ou em for-

mação”, afirmou o dirigente sindical.
Os enfermeiros cumpriram ontem o segundo dia de greve em protesto contra, como
dizem, a proposta de carreira profissional que
prevê o ingresso com um salário de 995 euros,
valor inferior aos actuais 1020 euros.
As quotas que limitam o acesso ao topo
da carreira a apenas 10 por cento destes profissionais é outro dos motivos invocados para
a greve, que termina sexta-feira.
No entanto, o Ministério da Saúde esclareceu ontem que a proposta de ingresso na
carreira que está em discussão com os enfermeiros é no sentido de manter o valor actual
dos 1020 euros.
“A última proposta de ingresso na carreira
que foi entregue pelo Ministério da Saúde aos
enfermeiros foi no sentido de manter o actual valor, 1020 euros, e não descer para 995
euros” como têm afirmado os enfermeiros,
disse à agência Lusa uma fonte oficial do Ministério.
A proposta coloca “a entrada no nível 15
(1201,48 euros)” e “todos os que ganham menos actualmente passam a ganhar este valor
num horizonte temporal de três/quatro anos
e, neste período, quem entra nunca ganharia
menos do que aquilo que se ganha hoje na
entrada, ou seja, 1020”, acrescentou.

Com descontos nas lojas de Ponta Delgada

Cartão do Idoso com boa adesão
Nos cinco dias subsequentes à assinatura dos protocolos entre a Câmara de
Ponta Delgada e 25 empresas do concelho, inscreveram-se mais de 60 pessoas
no Cartão Municipal do Idoso. Com as
novas adesões, este cartão abrange, agora, cerca de 800 idosos de todo o concelho.
O Cartão do Idoso do Município de
Ponta Delgada possibilita, aos cidadãos
com 60 ou mais anos de idade, descontos em vários bens e serviços, desde a
saúde, passando pela cultura, comércio
e restauração e até à construção civil. Os

descontos variam entre os 5 e os 40 por
cento e todas as empresas do concelho
de Ponta Delgada ainda podem aderir ao
Cartão do Idoso na Câmara Municipal.
Todas as empresas interessadas poderão aderir ao Cartão do Idoso até ao final de Fevereiro, para serem igualmente
incluídas no “Guia de Vantagens 2010”
que a Câmara Municipal vai editar e distribuir no próximo mês de Março.
As parcerias estabelecidas com as
empresas que aderiram recentemente
ao Cartão do Idoso põem em prática a
vontade da autarquia no sentido de criar

condições mais vantajosas para os cidadãos seniores do concelho de Ponta
Delgada.
Refira-se, entretanto, que as inscrições dos idosos que pretendem passar a
beneficiar dos descontos do Cartão continuam a decorrer no Gabinete de Apoio
ao Munícipe.
Para a Câmara de Ponta Delgada, o
Cartão do Idoso é um instrumento fundamental da política social que visa o
apoio aos idosos do concelho.
Recorde-se que as empresas que aderiram este mês ao Cartão do Idoso são

Associação de Socorros Mútuos e Moderna (farmácias), loja médica Dinarte
Dâmaso & Filhos, Açorclinica, Clínica
Dentária Kátia Miotelo, oculista Domingos Vieira, Lda., Centro Comercial
da Candelária, Londrina, Sóvestir, Sapataria Estoril, ourivesaria Martins do
Vale, Acessório Essencial, Contil, J. H.
Ornelas, Papelaria Xavier, Lojas Conforto, pizzaria A Paparoca, restaurante
Bom Apetite, supermercado Manteiga,
Coliseu Micaelense, Teatro Micaelense,
Canha & Filhos, Grupo Açorpar, Rego
Oliveira & Lima, Lda. e Micol.
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Félix Rodrigues aborda o clima em Jornadas

“Alterações climáticas são monstros que
nos atormentam nos sonhos do presente”
Marília Ferreira

No âmbito das XVII Jornadas de Educação Ambiental, Félix Rodrigues, do Departamento de Ciências Agrárias da Universidade dos Açores, vai apresentar hoje o
tema das “Alterações Climáticas e os Novos
Desafios”, numa época em que o investigador diz haver novos conceitos científicos e
novas ordens sociais, também como novas
moralidades.
Deste modo, Félix Rodrigues considera que “lidamos com paradigmas (…) que
resultaram em novos padrões, novos conceitos, novo conhecimento, e cada dilema,
trouxe-nos mais moralidade num sentido
próximo do desenvolvimento do raciocínio
ou da reflexão moral (…)”.
Neste sentido, as alterações climáticas aparecem responsáveis por um novo
paradigma científico e social que, segundo
explica no seu trabalho Félix Rodrigues, vivemos com o “pesadelo de sermos regidos
pela teoria do caos ou da imprevisibilidade
mecânica dos eventos naturais, por nos escapar todas as premissas do problema que

Félix Rodrigues, professor da Universidade dos Açores
temos que resolver”.
Para além disso, o investigador aborda
no seu trabalho, o facto de os desafios do

novo paradigma ambiental e os dilemas da
sociedade actual, no contexto das alterações
climáticas globais, terem componentes cien-

tíficas, sociais e morais, mas acima de tudo
urgência na forma como se atinge um novo
equilíbrio neste planeta em mudança rápida”.
Para Félix Rodrigues, os novos desafios
que advém das alterações climáticas, são
“monstros que nos atormentam nos sonhos
do presente, onde tornámos virtuais os pesadelos dos estrangeiros. Parece que só eles
são atingidos pelas alterações climáticas”.
Assim, para dar resposta aos desafios colocados pelas alterações climáticas globais,
Félix Rodrigues considera ser necessário
que haja uma racionalidade do consumidor;
regras claras de ordenamento do território; busca incessante de fontes de energias
renováveis; novas lógicas de mercado e,
ainda, mudanças colectivas e individuais
de atitudes; informação que desencadeie
acções e a alteração dos quadros de valores
ético-morais.
Estes e outros temas vão estar debate
ao longo das XVII Jornadas de Educação
Ambiental, que se iniciaram ontem, dia 28, e
prolongam-se até ao próximo domingo, dia
31 do corrente mês.

Presidentes da câmara e das juntas participam

Nordeste canta às estrelas e promove
baile de carnaval com a banda Jaime Goth
O Grupo de Cantares do Nordeste e o
Grupo Folclórico Imaculada Conceição da
Lomba da Fazenda organizam para o próximo domingo, dia 30, e na segunda-feira, dia
1 de Fevereiro, o Cantar às Estrelas.
No domingo, a concentração faz-se no
lugar da Leira, na Lomba da Fazenda, pelas
20h00, e na véspera das Estrelas, segundafeira, na vila do Nordeste, também pelas
20h00, na Rua da Autonomia (bairro à entrada da vila).
Os grupos percorrerão algumas ruas de

ambas as localidades entoando cânticos tradicionais do Cantar às Estrelas.
No sábado que antecede o dia de Entrudo, dia 13, o município promove um baile
de Carnaval no pavilhão da Escola Secundária de Nordeste, animado pela banda Jaime
Goth, e com entrada gratuita.
O baile arranca pelas 22h00 e terá o habitual desfile e concurso de fantasias, cujas
inscrições são feitas no próprio local. Os
prémios para os premiados passam por dois
bilhetes de barco para a ilha de Santa Maria,

brinde da Atlânticoline e com estadia de duas
noites em hotel oferecida pela Gedernor; um
fim-de-semana para duas pessoas no Hotel
Terra Nostra, oferta da Bensaúde Turismo, e
um telemóvel TMN da Infornordeste.
No pavilhão também será servido jantar
a partir das 21h00 para quem fizer pré-reserva, estando o serviço de bar aberto durante
todo o baile.
No domingo, a Câmara do Nordeste
organiza um convívio de Carnaval com os
idosos do concelho, também no pavilhão

desportivo da escola e durante a tarde. Neste
convívio, os utentes dos centros de convívio
da Santa Casa da Misericórdia participam
no concurso de fantasias promovido pela câmara, sendo sempre muito ricas e variadas
as fantasias colocadas a concurso. A banda
Jaime Goth também dará alguma animação
à festa, a qual terminará com um lanche
ajantarado para todos os presentes. Os presidentes das juntas de freguesia e entidades do
concelho também se juntam a este convívio
carnavalesco.
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NO ANO DO CENTENÁRIO DA IMPLEMENTAÇÃO DA REPÚBLICA

Berta apela aos jovens para seguirem as
pisadas dos açorianos que fizeram história
A Presidente da Câmara Municipal de
Ponta Delgada alertou ontem para a necessidade dos jovens seguirem as pisadas dos açorianos que, no passado, fizeram história em
Portugal e no mundo, porque, assim, podem
trilhar o seu futuro sem esquecer as referências históricas da Região.
Berta Cabral falava durante a homenagem que a Biblioteca Municipal e as escolas
de Ponta Delgada prestaram ao antigo Presidente da República, Teófilo Braga, no dia do
aniversário da sua morte. Tratou-se da primeira de muitas iniciativas que a autarquia de
Ponta Delgada vai levar a cabo durante o ano
para assinalar o centenário da Implantação da
República (1910).
A Presidente da Câmara, que acompanhou
alunos das escolas de Laranjeiras, Antero de
Quental e Laranjeiras na colocação de uma
coroa de flores junto ao Busto de Teófilo
Braga, classificou a homenagem de simbólica, mas também disse que a mesma tinha um
significado muito especial, porque honrava
um ilustre filho de Ponta Delgada.
Dirigindo-se às várias dezenas de alunos
presentes na cerimónia, Berta Cabral referiu
que ao associar as escolas de Ponta Delgada
a esta iniciativa, o Museu Municipal e a Câmara pretenderam afirmar que os Açores vão
continuar a dar muitas figuras ilustres ao país
e ao mundo.
“O futuro faz-se com todos e faz-se, sobretudo, com os jovens, que devem seguir as
pisadas dos nossos antepassados que fizeram
com que os Açores dessem muito do melhor

Escolas, Câmara e Biblioteca prestam homenagem a Teófilo Braga
que Portugal tem. Esta homenagem inserese num projecto mais amplo que visa evocar os filhos de Ponta Delgada e tem toda a
pertinência e toda a oportunidade. Os nossos
jovens devem olhar para as grandes referências da nossa história e, assim, trilharem o seu
próprio caminho” - sublinhou a autarca.
Berta Cabral manifestou a total disponibilidade e abertura do Município para apoiar
todas as iniciativas que tenham por objectivo
divulgar a história e os nomes que fizeram a
história dos Açores, mas também disse que
o futuro está nas mãos dos mais novos, que
devem trilhar os seus próprios caminhos.
O Município, segundo adiantou, assume com especial relevo as comemorações
do centenário da República, com o grande

objectivo de levar os alunos das escolas de
Ponta Delgada a participarem na história dos
Açores.
Participaram na homenagem a Teófilo
Braga várias dezenas de alunos das escolas de
Laranjeiras, Antero de Quental e Domingos
Rebelo, alguns dos quais falaram sobre a vida
e obra do antigo Presidente da República.
Na altura, foi distribuída uma pagela contendo as notas biográficas do antigo Presidente, escritas pelo general Ferreira de Almeida.
Esta foi a primeira de um total de 12 pagelas
que a Biblioteca Municipal-Câmara de Ponta
Delgada vai lançar ao longo do ano e que terão como título “Filhos de Ponta Delgada”,
privilegiando 12 personalidades locais que se
destacaram a nível nacional e internacional.

Teófilo Braga nasceu em Ponta Delgada a
24 de Fevereiro de 1843 e morreu em Lisboa,
a 28 de Janeiro de 1924. Licenciado em Direito pela Universidade de Coimbra, fixou-se
em Lisboa em 1872, onde leccionou literatura
no Curso Superior de Letras (actual Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa).
Estreou-se na literatura em 1859 com “Folhas Verdes” e da sua carreira literária contam-se obras de história literária, etnografia
(com especial destaque para as suas recolhas
de contos e canções tradicionais), poesia, ficção e filosofia.
Envolveu-se na política em 1878, ano em
que concorreu a deputado pelos republicanos
federalistas.
Ao longo da sua vida, exerceu vários cargos de destaque nas estruturas do Partido Republicano Português e a 1 de Janeiro de 1910
tornou-se membro efectivo do directório político, em conjunto com Basílio Teles, Eusébio
Leão, José Cupertino Ribeiro e José Relvas.
No dia 28 de Agosto de 1910 foi eleito
deputado por Lisboa, e em Outubro do mesmo ano torna-se presidente do Governo Provisório.
A 29 de Maio de 1915, Teófilo Braga foi
eleito pelo Congresso, com 98 votos a favor,
contra um voto de Duarte Leite Pereira da Silva e três em branco. Presidente de transição
face à demissão de Manuel de Arriaga, outro açoriano, natural do Faial, Teófilo Braga
cumpriu o mandato até ao dia 5 de Outubro
do mesmo ano, altura em que foi substituído
por Bernardino Machado.

NO 5º ANIVERSÁRIO DA REABERTURA DA MAIOR SALA DE ESPECTÁCULOS DA REGIÃO

“O Espírito da Broadway” sobe ao palco
do Coliseu Micaelense amanhã

Para comemorar o 5.º aniversário da sua
reabertura ao público, o Coliseu Micaelense
apresenta amanhã, sábado, “O Espírito da
Broadway”, uma produção requintada, pautada pela qualidade e emoção.

Estados Unidos, Inglaterra e Austrália são
apenas alguns dos países por onde “O Espírito
da Broadway” passou.
O espectáculo foi produzido pela Spirit
International Artists, companhia responsável

pelo consagrado Spirit of the Dance, e reproduz, na perfeição, os melhores momentos dos
musicais mais populares da Broadway, como
“O Fantasma da Ópera”, “Cats”, “Cabaret”,
“Jesus Cristo Superstar”, “Grease”, “All that
Jazz”, “A Bela e o Monstro”, “Fame”, “West
Side Story” e “Mamma Mia”.
O elenco é formado por dezenas de artistas, entre músicos, cantores e bailarinos oriundos de sucessos musicais encenados no West
End, em Londres.
Em cerca de duas horas de actuação, o
público irá reviver os momentos que fizeram
história, primeiro, nos teatros de Nova Iorque
e Londres e, agora, nos principais palcos das
cidades europeias.
Este grande espectáculo desloca-se de
Madrid para actuar exclusivamente na maior
casa de espectáculos dos Açores e destina-se
a toda a família.

É patrocinado pelo Millenim BCP, um
dos primeiros e um dos principais parceiros
do Coliseu Micaelense, quer na recuperação
da casa de espectáculos, quer em termos de
programação.
Recorde-se que o Millenium BCP patrocinou quatro dos grandes espectáculos que
passaram pelo palco do Coliseu: “La Traviata”, pela Ópera Internacional de Madrid, em
Outubro de 2005; “Grande Concerto de Ano
Novo”, pela Strauss Festival Orchestra, em
Janeiro de 2007; “Novo Circo de Changai”,
com estreia da digressão europeia, em Junho
de 2007; e, por último, “The Legendary Dance Show”, pela Companhia Fire of Anatolia,
da Turquia, em Outubro de 2008.
Agora, esta instituição bancária patrocina
exclusivamente o próximo grande espectáculo que vai assinalar os cinco anos de reabertura ao público do Coliseu Micaelense.

Publicidade
Correio dos Açores, 29 de Janeiro 2010

5

6

Regional
Correio dos Açores, 29 de Janeiro 2010

PROCESSO ELEITORAL DE SEXTA A DOMINGO

COM RESPONSÁVEIS DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

César vai ser reeleito presidente
do PS em eleições directas
Neste acto eleitoral, os militantes vão também eleger os 207 delegados ao Congresso do PS/Açores, que decorre entre 26 e 28 de
Fevereiro, na Terceira.
O
presidente
do PS/Açores,
Carlos César,
vai ser reeleito
num processo
eleitoral que
começa esta
sexta-feira e
se prolonga até
domingo,
durante o qual os
3.643 militantes
com direito a
voto vão

também eleger os delegados ao congresso.
Nesta eleição directa,
Carlos César é o único
candidato que se apresenta aos eleitores, pelo que
a sua reeleição está garantida.
Carlos César, que lidera os socialistas açorianos
desde Outubro de 1994,
não tem qualquer opositor
interno conhecido, sendo
a sua recandidatura pacífica dentro do partido.
Para formalizar a candidatura a estas eleições
directas, o actual líder
socialista regional apresentou mais de um milhar de assinaturas de
militantes de todas as
ilhas, quase um terço
dos militantes com
direito a voto.
A votação de-

corre durante os três dias
em todas as secções do
partido nas nove ilhas do
arquipélago dos Açores.
Neste acto eleitoral,
os militantes vão também
eleger os 207 delegados
ao Congresso do PS/Açores, que decorre entre 26
e 28 de Fevereiro, na Terceira.
O congresso socialista conta ainda com
mais 97 participantes por
inerência, entre os quais
membros do governo e
deputados.
Os militantes socialistas açorianos vão ainda
eleger os órgãos locais e
os delegados das secções
às comissões de ilha, que
posteriormente vão eleger os coordenadores de
ilha.

REQUERIMENTO ENVIADO À ASSEMBLEIA

PSD quer que governo adapte lei
que regula Inscrição Marítima
O PSD/Açores voltou a alertar o governo
regional para a necessidade “urgente” de ser
adaptada à Região a lei
nacional que regula a
Inscrição Marítima, alegando que “muitos pescadores” açorianos continuam sem ter cédula
profissional.
Em
requerimento
enviado à Assembleia
Legislativa dos Açores,
o deputado social-democrata António Pedro
Costa salientou que o
regulamento do acesso
à actividade profissional dos marítimos “tem
trazido muitos obstáculos a muitos pescadores
açorianos que possuem
licenças
provisórias
para o exercício da actividade piscatória”.
Segundo o parlamentar do PSD/Açores, a legislação nacional obriga
que só podem exercer

a actividade profissional os pescadores que
tenham as respectivas
qualificações
profissionais
“devidamente
certificadas”, só que na
Região “não existem entidades que se dediquem
à formação adequada

aos níveis profissional
e secundário, tal como
existe nas mais variadas
áreas profissionais”.
“Tratando-se de um
diploma
estruturante
para a actividade marítima, importa que
seja devidamente adap-

tado à Região, pois a
especificidade e características insulares exigem que o decreto-lei
280/2001 esteja em consonância com a realidade dos Açores”, afirmou.

António Pedro Costa pede esclarecimentos ao Governo

Lina Mendes discute
ausência dos Açores
na compra de Magalhães
A Secretária Regional da
Educação e Formação reúne,
hoje, em Lisboa com responsáveis do Ministério da
Educação para analisar vários
assuntos, nomeadamente a
aquisição de mais computadores Magalhães para os
alunos do primeiro ciclo do
Ensino Básico.
O problema surgiu por
os Açores não terem sido incluídos no concurso público
internacional lançado já este
ano pelo governo português
para o fornecimento de 250
mil computadores para o programa e-Escolinhas.
A 11 de Janeiro, num comentário a esta situação, Maria Lina Mendes desvalorizou
o problema, considerando que
“não há motivo para dramatismos”.
Contactada pela Lusa, uma
fonte da Secretaria Regional
da Educação assegurou que o
executivo regional “tudo fará
para que os alunos açorianos
não sejam prejudicados”.
Nesse sentido, salientou
que a expectativa das autoridades regionais é que esta
situação “seja ultrapassa da
melhor forma”.
Na primeira fase do pro-

grama e-Escolinhas foram
distribuídos cerca de 11 mil
computadores portáteis Magalhães aos alunos do primeiro ciclo do ensino básico nas
escolas dos Açores, restando
ainda cerca de dois mil alunos
sem computador.
Segundo
a
fonte
contactada pela Lusa, a maioria destes casos deve-se ao
facto de terem sido fornecidos
dados errados, como a morada dos alunos, e à falta de pagamento pelos encarregados
de educação.
A primeira fase do programa e-Escolinhas gerou grande
polémica, depois de o fabrico
dos cerca de 400 mil portáteis
ter sido atribuído à portuguesa JP Sá Couto sem concurso
público, o que é proibido pelas regras comunitárias.
A reunião de trabalho, a
decorrer na Avenida Cinco de
Outubro, está agendada para
as 9h30.
No encontro serão, ainda, analisadas temáticas tão
diversas como a formação
relativa aos novos programas
de Português e Matemática,
o projecto e-escolinhas e o
currículo do ensino básico e
artístico.

NA FREGUESIA DOS BISCOITOS

Governo concluiu
arborização com Pau Branco
A Secretaria Regional
da Agricultura e Florestas
concluiu a arborização de
uma área de 15.000 metros
quadrados com Pau Branco,
uma árvore endémica dos
Açores conhecida desde a
descoberta do arquipélago,
que produz uma madeira
altamente estimada, de cor
“branco rosado”, extremamente dura e pesada, com
múltiplas aplicações, especialmente em mobiliário
artístico.
Este projecto, que surge no âmbito das políticas
implementadas pelo Governo dos Açores, está localizado no perímetro florestal
da ilha Terceira, na freguesia dos Biscoitos, uma zona
anteriormente ocupada com
incenso.
Trata-se da maior acção
de arborização já realizada
nos Açores com espécies
autóctones, estando a ser

implementados modelos de
silvicultura previamente estudados e testados no âmbito
do Programa de Melhoramento Florestal dos Açores.
Estão a ser utilizadas
plantas produzidas localmente em infra-estruturas
criadas para o efeito com
técnicas e metodologias
que asseguram produção de
plantas de excelente qualidade.
Estes modelos de silvicultura permitem conciliar
o seu potencial florestal
com outros propósitos como
a conservação dos recursos genéticos e um melhor
ordenamento do território,
encarando-se esta floresta,
numa perspectiva multifuncional, capaz de produzir
bens e ao mesmo tempo assegurar a conservação dos
recursos, potenciando-se assim a abertura de novos horizontes ao sector florestal.
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Opiniões divergem e câmara envia carta a moradores

Central de Camionagem: A polémica
A polémica está instalada. Pela segunda vez a câmara municipal de Ponta Delgada depara-se com o parecer negativo da
direcção regional da Cultura relativamente ao projecto da nova Central de Camionagem a construir no antigo ringue de
patinagem Margarida Cabral. O departamento governamental evoca a sua proximidade a um edifício classificado que é o
Coliseu, o que impõe restrições a qualquer projecto para aquela zona. A Brisa, entidade promotora escolhida pela câmara,
além da central de camionagem, pretende construir áreas reservadas à habitação e outras para o comércio. À medida que o
projecto vai sendo conhecido, aumentam as opiniões sobre ele, acentuando as divergências que ele provoca.
te, descongestionar a Rua de Lisboa com
vantagem para todos os seus moradores”.
“Este é um equipamento importante
para a cidade que trará conforto e utilidade para quem nela vive e para os milhares
de pessoas que diariamente a ela se dirigem”, lê-se na carta enviada pela câmara
municipal de Ponta Delgada aos moradores da rua de Lisboa.
Esclarece que os autocarros circularão
“apenas” na Avenida Roberto Ivens, no
sentido ascendente e descendente, “não
perturbando a circulação na Rua de Lisboa que é uma artéria das mais importantes e estruturantes da nossa cidade”.
“Queremos que os moradores da Rua
de Lisboa voltem a ter orgulho de residir
nesta nobre zona da cidade, desfrutando
de conforto e bem-estar”, conclui a carta
da câmara municipal de Ponta Delgada.

João Paz

A câmara municipal de Ponta Delgada
enviou uma carta aos moradores da Rua
de Lisboa explicando que a Central de
Camionagem projectada para o espaço do
antigo ringue da União Sportiva “permite revitalizar um espaço desaproveitado,
potenciando economicamente toda a zona
poente do centro urbano”.
A central, de harmonia com a carta,
disponibiliza um equipamento constituído por espaços comerciais, escritórios,
habitação, estacionamento e Central de
Camionagem.
Vai possibilitar “um pólo dinamizador,
do ponto de vista social e económico,
que criará postos de trabalho durante a
construção e após a entrada em exploração”.
“Oferece um projecto com vantagens
para todos, numa das principais entradas
da cidade que perdeu importância nos últimos 20 anos”.
Com este projecto, a câmara quer que a
Rua de Lisboa “volte a ser o que era, com

Actual fachada do ringue Margarida Cabral
o Coliseu Micaelense e com mais vida
cultural, social e económica, dando um
maior dinamismo ao nível do comércio e

da restauração que já existem na zona”.
Realça que a criação de 250 lugares
de estacionamento “permitirá, igualmen-

Debate polémico
Fica clara, no debate gerado à volta
da construção da central de camionagem,
a diversidade de opiniões manifestadas

Concorda com a Central na Rua de Lisboa?

FRANCISCO COUTO, ‘GIL’

A. MACHADO, EMPRESÁRIO

J. FERNANDO, MEGA 4

“Uma coisa boa

“Claro, concordo

“Com cabeça...

A construção da Central de Camionagem
na Rua de Lisboa é uma coisa boa que vai
criar mais movimento nesta zona.

Claro que concordo. Porque é que não
havemos de concordar? Já se fala nisso há
anos. Quem tem carro paga impostos e quem
não tem sofre. Uma pessoa que ande de autocarro não tem alternativa nenhuma. Esta
construção da Central de Camionagem aqui
é benéfica, primeiro para o comércio tradicional e, depois, porque uma média de 9000
pessoas por dia vão ter de andar a pé e, por
isso, vai fazer bem à saúde.

A Central de Camionagem na Rua de
Lisboa é uma coisa boa.

E se vier a ser construída nas antigas
instalações do Matadouro, em Santa Clara?
Acho que fica completamente “fora de
mão”, principalmente longe das escolas e
para os funcionários daqui da baixa da cidade. Não tem cabimento.

E nas antigas instalações do Matadouro, em Santa Clara?
Não. É um absurdo. Há aqui dois absurdos: um é o de não deixar fazer e o outro é o
de querer fazer em outro sítio.

E se vier a ser construída nas antigas
instalações do Matadouro?
Já não compensa porque não é muito
perto. Acho que algumas pessoas já estacionam lá mas ninguém vai para ali. Espero que
façam as coisas com “cabeça”.

VICENTE BORGES DE SOUSA

“E o trânsito?
É necessária uma Central de Camionagem.
Agora, esta central vai provocar um problema com o trânsito na rua de Lisboa. Julgo
que se perdeu uma oportunidade de a câmara
ter comprado a antiga fábrica da Unileite na
Príncipe de Mónaco e a fábrica da Loreto. Poderia ter feito duas centrais de camionagem e
as conhecidas ‘Bertinhas’ faziam o transporte
das centrais que ficavam na periferia para o
centro da cidade.
E no Matadouro, em Santa Clara?
É preciso que haja, depois, um transporte
bem organizado para o centro da cidade em
que os bilhetes deviam incluir o transporte até
à Matriz.
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através do ‘Correio dos Açores’ a alertar para os inconvenientes que aquele projecto causará à zona.
Acresce que muitas das pessoas idóneas
contactadas pelo jornal ‘Correio dos Açores’ alertam
para o inconveniente de incluir nos equipamentos públicos ou publico - privados novas áreas destinadas
ao comércio, quando este é um dos segmentos cuja
oferta é excessiva e geradora até de desemprego.
Apontam como exemplo as lojas que fecharam
recentemente quer na baixa de Ponta Delgada, quer
no próprio Parque Atlântico, além de que falta ainda
abrir o novo centro comercial da Calheta de Pero de
Teve com mais cerca de 70 lojas.
Apesar de, como anuncia a câmara, o trânsito só
circular na Avenida Roberto Ivens, no sentido ascendente e descendente, as opiniões convergem no sentido de que a opção do projecto camarário transpor
para uma via que não está preparada para o efeito,
um fluxo de viaturas pesadas e de todos os demais
veículos e pessoas que demandarem aquele espaço,
transformando aquela zona num autêntico torniquete.
Acrescentam as nossas fontes de informação que
um projecto daquela dimensão só tem sentido naquele espaço se forem feitas novas acessibilidades
que não tragam os autocarros para dentro da cidade,
mas que os distribuam a partir da central para fora
da cidade, ou seja, em direcção à envolvente a Ponta
Delgada.

Foto Vitor Melo (em exposição)

Aspecto da nova Central de Camionagem, com valências habitacionais e comerciais

Debate espontâneo no Facebok
“O projecto da Central de Camionagem de Ponta Delgada é o novo acontecimento político do ano.
O PS na oposição (camarária) mostra ser tão falho de ideias como o PSD (na Assembleia) e ambos
esquecem o mais importante. A questão realmente não é a localização nem sequer o modelo de
financiamento - mas sobretudo o facto de, tal como as Portas do Mar, Ponta Delgada não precisa
de uma central de camionagem” - Manuel Moniz, jornalista, director do ‘Diário dos Açores”.

MÁRIO BELO MACIEL

MIGUEL BRILHANTE

GUALTER CORREIA

“Evoluamos...

“Cidade inovada “É um disparate

Uma cidade como Ponta Delgada precisa, e muito, de uma Central de distribuição
de transportes colectivos terrestres. O cenário das paragens na marginal com pessoas
sentadas em redor de floreiras e debaixo das
arcadas é terceiro mundista! Se as mentalidades não evoluem com a modernização
nos equipamentos, estamos mesmo muito
mal em matéria de ser citadino. Quanto ao
projecto em si, não o conheço, mas preconceitos porquê relativamente a uma ‘Central
de Camionagem’. O edifício tem de ser
desinteressante e bruto? Evoluamos como
noutras cidades europeias de pequenas e média dimensão e façamos dos equipamentos
vocacionados para prestar serviços também
referências arquitectónicas! Agora, se quisermos que Ponta Delgada seja uma cidade
com um toque ruralista e afro-árabe, então
deixemos as coisas como estão em matéria
de camionetas na Avenida”.

A Central de Camionagem de Ponta Delgada
não se resume a um projecto único de entrada
e saída de autocarros. É um projecto coeso
que conjuga habitação com serviços, comércio com estacionamento e, no seu todo, virá
dinamizar uma artéria desta cidade que desde
há muito está sem ritmo.
Vai, certamente, favorecer em determinados
períodos do dia os comerciantes da Rua da
Lisboa, do Largo 2 de Março e Rua Diário
dos Açores, que nos últimos tempos têm
sofrido com o vazio de movimento naquela
zona.
Vem favorecer igualmente o acesso a Coliseu
Micaelense com o estacionamento que passa
a ser disponibilizado. (...)
O projecto - no seu todo - vem alargar o conceito de cidade moderna e dinamizada. Mais
ainda, que vai ao encontro das pessoas. (...)
A cidade moderna é uma cidade caracterizada, revitalizada e inovada.”.

Ao longo de vários anos assisti a muitos
debates de especialistas em urbanismo e redes viárias urbanas. As denominadas centrais de camionagem pertencem às infraestruturas funcionais das cidades. Mas,
atenção, não pode ser em qualquer lugar.
Situá-la na rua de Lisboa constitui um erro
tremendo. Nunca ouvi tal disparate dos especialistas independentes (de contratos assinados para projectos, por exemplo). Um
projeccionista contratado faz tudo o que se
pede, se não tiver a idoneidade intelectual
de negar o absurdo. Eles existem no mercado. A modernização não se compagina
com disparates. Dizer que a central de
camionagem ficará camuflada com outras
funcionalidades constitui uma tentativa do
estilo “tapar o sol com uma peneira”.

JOÃO PAZ

“O melhor local...
A central de camionagem nunca esteve
nem pode estar em causa. É terceiro mundista
ver autocarros a fazerem parques nos locais
mais à mão. Quando se chega ao excesso de
carros que existe em Ponta Delgada, os automobilistas fartam-se de esperar, de serem
ofendidos e mesmo de ofender e muito mais
de pagar. Nestas situações, a tendência é
para mais autocarros a circular em intervalos
de tempo mais curtos e menos carros.
Põe-se em causa a localização da central
de camionagem. Mas, sinceramente, numa
cidade de urbanização densa e desarticulada,
todos os locais são discutíveis por ‘n’ razões
todas elas mais ou menos plausíveis. O importante é que se encontre o melhor local
(nunca será o ideal) e se construa mesmo a
central de camionagem.
Não será de todo descabido que seja
mesmo construída nas velhas instalações do
Matadouro de Ponta Delgada.”
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BARROSO DÁ GARANTIAS A CÉSAR DE APOIO ÁS ULTRAPERIFERIAS

NA SEGUNDA-FEIRA

UE continuará a dar
“prioridade” às regiões

Presidente do Governo Regional recebido em audiência pelo Presidente da Comissão Europeia
O presidente da Comissão
Europeia, Durão Barroso, garantiu
ontem, num encontro em Bruxelas
com o presidente do Governo Regional dos Açores, que a União Europeia
está determinada em continuar a dar
“uma grande prioridade” às regiões
ultraperiféricas.
Durão Barroso e Carlos César
reuniram-se ontem em Bruxelas por
ocasião da apresentação do programa
de lançamento dos Açores como “Região Europeia do Ano 2010”, uma distinção que o presidente do executivo
comunitário considerou “bem merecida” e que confirma “a importância das
regiões ultraperiféricas no conjunto
europeu”.
Em vésperas de iniciar um segundo mandato à frente da Comissão
Europeia, José Manuel Durão Barroso assegurou que continuará a dedicar
particular atenção às especificidades
das regiões ultraperiféricas, como
Açores e Madeira.
“Nós, no âmbito europeu, continu-

amos determinados em dar uma grande
prioridade às regiões ultraperiféricas
(…) E agora que estamos já na véspera da preparação do futuro orçamento
comunitário - contamos apresentar
propostas em 2011 -, é importante que
se consolide esta doutrina de que as
regiões ultraperiféricas merecem uma
atenção especial”, destacou.
Segundo Durão Barroso, “certos
problemas específicos que os Açores
enfrentam, em termos de acessibilidades, em termos de competitividade,
em termos de inserção, devem ter uma
resposta ao nível europeu”.
O presidente da Comissão felicitou
Carlos César pela distinção dos Açores como “região europeia” do ano
mas também por serem, “hoje em dia,
a região portuguesa que está a executar melhor os fundos estruturais”.
Por seu turno, Carlos César comentou que, numa altura em que
a União Europeia conta com uma
nova assembleia (saída das eleições
europeias de Junho do ano passado)

e uma nova Comissão Europeia (que
deverá tomar posse em Fevereiro), é
importante “empreender um conjunto
de iniciativas que reforcem o conhecimento e a compreensão da realidade
açoriana”, habilitando assim, “com
melhor informação”, os novos comissários e novos eurodeputados “a tomarem decisões”.
Fazendo um balanço do primeiro
mandato da “Comissão Barroso”, o
presidente do Governo Regional disse
que “num cômputo global”, está “muito satisfeito com a forma como a Comissão Europeia presidida pelo dr. Durão Barroso tem empreendido o apoio
e a compreensão dos fenómenos associados às regiões ultraperiféricas”.
“De um ponto de vista dos Açores,
de um ponto de vista do conjunto das
regiões ultraperiféricas, e também de
um ponto de vista da política regional,
nós temos um presidente da Comissão
Europeia que, do meu ponto de vista,
tem um registo certo e que merece o
nosso apoio”, concluiu.

PS e CDS-PP apresentam
propostas de alteração
à Lei de Finanças Regionais
O Partido Socialista (PS) deverá apresentar segunda-feira as suas propostas de alteração à Lei das
Finanças Regionais, diploma que irá a votação final
global na próxima sexta-feira, segundo o calendário
proposto na reunião do grupo de trabalho.
Segunda-feira, até às 12h00, é o prazo limite para
a entrega de propostas de alteração, devendo ser esse
o dia para o PS apresentar os diplomas visando chegar a um consenso com os restantes grupos parlamentares.
O CDS-PP deverá igualmente apresentar outras
propostas também na próxima na segunda-feira.
O grupo constituído para analisar a lei das Finanças Regionais e as propostas de alteração, reunido de
manhã, prosseguirá os trabalhos nos próximos dias,
disse o deputado do PS Vítor Baptista.
Em declarações aos jornalistas, o deputado do
Partido Social Democrata (PSD) Guilherme Silva,
admitiu que o prazo definido ultrapassa as pretensões da sua bancada, que insistiu quarta-feira para
que o diploma fosse a votos, responsabilizando o PS
e o CDS-PP pela nova data.
Quanto às propostas de alteração, deverá “cair”
por falta de apoio das outras bancadas uma iniciativa
do PSD que propunha dar como extinto, em 2011 e
2012, o empréstimo de 102 milhões de euros feito
pelo Estado à Madeira, compensando dessa forma
“os 111 milhões de euros” que os sociais-democratas
contabilizam como perda desde a alteração da lei em
2007.
As propostas do PS deverão incidir sobre o limite
de endividamento, que neste momento está indexado
a 25 por cento da receita corrente da região mas sujeita a constrangimentos como a prévia autorização
do ministério das Finanças, e sobre os critérios para
aferir o total das transferências anuais, os pontos
mais polémicos do diploma.
De acordo com a Unidade Técnica de Apoio
Orçamental, a lei teria um impacto anual de 82 milhões de euros.
As propostas serão apresentadas pelo grupo parlamentar do PS mas a orientação política está a ser
definida pelo Governo em negociação com os grupos
parlamentares.
Depois de quarta-feira ter recebido o Partido Comunista Português (PCP) e CDS-PP, o ministro dos
Assuntos Parlamentares, Jorge Lacão, recebeu ontem
o BE e à tarde o PSD.

CARLOS CÉSAR EM BRUXELAS FALA DO ORÇAMENTO DE ESTADO

“É um escândalo” comparar finanças dos Açores às da Madeira
Em Bruxelas, o presidente do Governo
Regional, Carlos César, à saída da audiência com o presidente da Comissão Europeia,
considerou ser um “escândalo” alguém pensar, “por ignorância ou má-fé”, que os problemas financeiros dos Açores são idênticos
aos da Madeira.
“Eu acho que o que é um escândalo é,
por ignorância ou por má-fé, alguém pensar
que os Açores são iguais à Madeira”, respondeu Carlos César depois de confrontado com

afirmações do presidente do Governo da Madeira.
Alberto João Jardim classificou quartafeira de “escândalo” as verbas do Orçamento
do Estado para a Madeira, pedindo para se
fazer uma “comparação” de todas as verbas
com os Açores, “desde o PIDDAC, às transferências da Lei de Finanças Regionais e às
transferências para as câmaras”.
“Comparem com os Açores e vejam se
não estamos a ser chamados de portugueses

de terceira”, afirmou Jardim.
“Eu não quero dizer que a Madeira tem
um problema de excesso de despesa, o que
eu quero dizer é que para se atingirem os
mesmos objectivos nos Açores necessariamente temos de investir muito mais dada a
nossa dispersão territorial, dado o nosso número maior de ilhas e [termos] praticamente
a mesma população do que a Madeira”, precisou o presidente da Região Autónoma dos
Açores.

Carlos César considerou que “o que seria censurável seria não aplicar a lei no caso
da proposta de Orçamento do Estado” para
2010, acrescentando que “o Governo da República cumpre a lei”, ficando os Açores “satisfeitos com isso”.
O presidente do Governo dos Açores
participa, também na capital belga, numa
cerimónia de lançamento daquela Região
Autónoma como Região Europeia do Ano
2010.
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VILA DE RABO DE PEIXE

SÃO GONÇALO

RIBEIRINHA

RF 7094
Valor: 195.000,00€
Espaço Comercial localizado numa zona em desenvolvimento, com área de 100 m2. Acesso ao
terraço, wc, garagem e arrecadação. Perto de comércio e serviços, com ar condicionado, saída de
fumos, preparado para corrente trifásica.

RF 7098
Valor: 95.000,00€
Moradia constituída por hall, 2 quartos, cozinha,
wc, quintal e falsa. Excelente localização.

PICO DA PEDRA

RIBEIRINHA

RIBEIRA SECA/ RIBEIRA GRANDE

RF 7096

Valor: 135.000,00€

Moradia contituída porr/c: hall, sala de estar, sala de jantar, wc, cozinha, quintal, cozinha exterior e anexo. 1º piso:
2 quartos, quarto de serão e balcão.
Excelente localização.

RF 726
Valor: 78.000,00€
Lote com área total de 700 m2 e 28 m de frente.
Excelente localização.

FENAIS DA LUZ

VILA DE RABO DE PEIXE

BRETANHA

SÃO VICENTE FERREIRA

RF 7100
RF 7018

RF 7058

Valor: 142.500,00€
Excelente moradia constituída por: r/c: hall, 1
quarto, sala comum, escritório, wc, sala de jantar,
cozinha e quintal. 1º Piso: hall, salão e 2 quartos.
T1 em anexo.

RF 708
Valor: 135.000,00€
Terreno a pedir viabilidade à CMRG. Área de 4,320
m2. Excelente localização.

Valor: 69.500,00€
Moradia composta por hall, sala de estar, quarto,
cozinha, wc, falsa, cozinha exterior e quintal.
Excelente vista sobre o mar.
Valor negociável.

Valor: 190.000,00€

Moradia constituída por r/c: 2 quartos, sala comum, sala
de jantar, cozinha, wc, amplo quintal com alpendre, jardim
com entrada lateral e garagem. 1º piso: escritório.
Próximo das piscinas naturais.

Avª D.João III, nº26 - 9500 Ponta Delgada Telefone: 296 629 003 - 296 098 527 www.socasa.pt

Gráfica Açoreana, Lda

RF 728
Valor: 130.000,00€
Terreno com área de 5680 m2.
A pedir viabilidade.

RF 7092
Valor: 230.000,00€
Moradia ampla de 3 pisos implantada em lote de
520 m2, com 270 m2 área construção, 3 quartos
com amplos roupeiros, 1 salão, 2 cozinhas equipadas, 2 wc, sala estar com lareira, alpendre exterior
com churrasqueira , quintal ajardinado com canil e
horta, jardim frontal, garagem com automatismos e
logradouro. Zona calma e de bons acessos.
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DE ACORDO COM RUI RAMOS

Desemprego
“também é fruto”
de opções do
governo

VIDEOVIGILÂNCIA

Graciosa acolhe estação da rede
mundial de testes nucleares
A Graciosa vai acolher uma estação da rede mundial de vigilância
de testes nucleares, cujo funcionamento e manutenção serão assegurados pelo Centro de Vulcanologia
da Universidade dos Açores.
A estação, que deverá entrar
em funcionamento antes do final
do ano, vai integrar uma rede de
seis dezenas de postos que a ONU
(Organização das Nações Unidas)
pretende instalar em todo o mundo
para vigiar a realização de testes
nucleares.

Os trabalhos de instalação do
equipamento na Graciosa (Açores)
terão início dentro de dois meses e
serão executados por uma empresa
norte-americana.
Nicolau Wallenstein, do Centro
de Vulcanologia da Universidade
dos Açores, revelou à Lusa que a
estação da Graciosa será composta
por oito sensores, que estarão ligados a um centro que reportará toda
a informação para instalações das
Nações Unidas em Viena.
As Nações Unidas asseguram

o investimento de 2,5 milhões de
dólares necessário para a instalação da estação da Graciosa, ficando o Centro de Vulcanologia da
Universidade dos Açores responsável pela manutenção e funcionamento.
A entrada em funcionamento
desta estação, segundo Nicolau
Wallenstein, terá também benefícios para a vulcanologia na região,
já que permitirá a colheita de informações importantes nesta área.

A PARTIR DE ANGRA DO HEROÍSMO

Sindicato denuncia agravamento
dos salários em atraso na Região
A União de Sindicatos de Angra do
Heroísmo (USAH) manifestou ontem
preocupação com a situação económica e social nos Açores, denunciando
que “centenas de trabalhadores” estão
com salários em atraso
Nas contas desta estrutura sindical,
são “centenas” o trabalhadores que não
recebe vencimento há, pelo menos,
60 dias, mas sobem aos “milhares”
os que ainda não receberam os subsídios de Férias e de Natal ou têm em
atraso o subsídio de alimentação, as
diuturnidades e outras compensações
financeiras.
“O número de queixas nos sindicatos aumentou mais de 10 vezes nos
últimos dois anos, mas sabemos que há

muitos trabalhadores a sofrer este problema, mas que permanecem calados
na expectativa de a situação se resolver
em breve”, refere um comunicado ontem divulgado pela USAH.
A situação agravou-se no primeiro
mês de 2010, tendo a União de Sindicatos de Angra do Heroísmo revelado
que se passou de “seis para 10” empresas com salários em atraso.
Segundo a USAH, as situações de
salários em atraso eram “casos raros”
há dois anos, mas agora “aumentou
para dimensões preocupantes o número de casos em que os salários não são
pagos atempadamente”.
Por outro lado, denuncia que “há
cada vez mais famílias com dois de-

sempregados” nos Açores, o que está
a criar “situações de precariedade alimentar”.
“O desemprego está a gerar situações de extrema dificuldade em
algumas famílias”, alerta a USAH,
defendendo a necessidade de o Governo Regional dos Açores “tomar as medidas necessárias para combater este
flagelo”.
“A situação é difícil para todos,
mas é vergonhoso explorar o medo dos
trabalhadores, para que abdiquem dos
seus direitos”, frisou a USAH, para
quem “é importante que algumas entidades patronais percebam que as dificuldades que as empresas atravessam
não são culpa dos trabalhadores”.

Os TSD/Açores consideraram ontem que o aumento do desemprego na Região “é também fruto das decisões e opções políticas” do governo regional e não
apenas da crise internacional, alegando que o número
de desempregados “cresce desde 2003”.
“O desemprego, que cresce a olhos vistos, não é
apenas consequência da crise internacional, dado que
cresce desde 2003, altura em que não havia qualquer
crise internacional no horizonte. Ao contrário do que
afirma o PS e o governo regional, o problema do desemprego é também fruto das decisões e opções políticas tomadas desde 2003”, afirmou Rui Ramos, presidente dos TSD/Açores, em conferência de imprensa.
O dirigente social-democrata salientou que “é errado imputar à crise aquilo que é da responsabilidade
do próprio governo socialista”, lembrando que “cresce o desemprego, diminuem as ofertas de emprego e,
em apenas um ano, há cerca de mais dois mil desempregados”.
Rui Ramos recordou que o PSD/Açores apresentou “medidas para ajudar as empresas e as famílias
a fazer face às dificuldades”, tendo estas propostas
sido “sistematicamente reprovadas pela arrogância da
maioria socialista, perdendo a economia açoriana e os
açorianos em geral”.
Para o presidente dos TSD/Açores, apesar da “propaganda” socialista, a realidade “sentida em milhares
de lares açorianos é absolutamente dramática”.
“Há mais açorianos desempregados e menos empregos disponíveis. Há menos turistas a visitar-nos
e mais quartos de hotel vazios. Constroem-se menos
casas e edifícios e por via disso consome-se menos
cimento. Não obstante os milhões apregoados, a verdade é que há cada vez mais açorianos a caírem em
situações de pobreza”.
Rui Ramos acrescentou que a classe média açoriana está a “definhar e empobrecer a olhos vistos perante as exigências de um governo socialista, mais ávido
a distribuir rendimentos sociais de inserção do que em
proteger e salvaguardar quem vive do seu próprio trabalho”.
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Um perfeito desatino
A D. Benta, para falar verdade,
apesar de não ser mulher de enredos,
lá de vez em quando, “péla-se” toda
para ver uma boa telenovela. Por cá,
nos últimos tempos, têm-se passado
situações, nesta cidade e concelho
dito feliz, mais interessantes e intrigantes do que as novelas mexicanas,
dobradas em português, com sotaque brasileiro.
Ainda sem fim à vista e sem uma
explicação, a modos do povo entender, a novela dos parques de estacionamento pagos ou à borla… à borla,
como quem diz… não pagássemos
nós o imposto municipal
sobre veículos
automóveis!
Pagamos um
imposto à câmara para andar pelas ruas
e canadas, estejam ou não
esburacadas, e ainda temos de pagar para parar o pópo! Pior ainda é
sabermos que os “ouros” engolidos
pelas máquinas, colocadas nas ruas
e em parques de estacionamento,
construídos com o dinheirinho dos
nossos impostos, vai parar para a
algibeira de empresas privadas que
se limitam a colocar os aparelhos comilões de patacas e a passar multas a
quem pára sem pagar.
Agora, ainda a ter de tratar dos
carros, chegou a vez da Dr.ª Berta
Cabral “aboiar” as camionetas
da carreira para junto do Coliseu
Micaelense. Depois de ter sido
anunciada para um “poderiz” de lugares diferentes como numa cave no
Campo de S. Francisco ou no Parque
de estacionamento de S. Francisco
Xavier, a Câmara quer construir a
Central de Camionagem, ou melhor
quer que um privado a construa,
como sendo uma iniciativa público-privada, nas antigas instalações
do Clube União Sportiva. A tal de
Central, não é nada mais, nada menos do que um prédio de sete, sim,
de sete andares destinados a habitação e serviços, em cujo rés-do-chão
funcionaria a paragem das camionetas e ainda mais dois pisos abaixo
do chão para estacionamento pago
-certamente bem pago - de 250 automóveis.
Segundo dito, pelo senhor
Vereador Eng. José Medeiros perante as câmaras da ratapê, a obra é
para começar muito em breve, pois
já estavam na posse da edilidade “os
pareceres todos já apurados” e, logo
que a empresa o entendesse… era pôr
mãos à obra. Esqueceu certamente o

experiente autarca
JOÃO
que estar na posse
dos pareceres não
significa que a Câmara tenha autoridade para aprovar um projecto. Há
pareceres que apenas são opiniões
de uma entidade, os quais podem ou
não ser acatados pelos decisores, e
há outros que têm de ser respeitados
pela Câmara.
No caso da central de
camionagem, o projecto já recebeu,
por duas vezes, parecer negativo
da Direcção Regional da Cultura,
entidade a quem compete defender
os interesses patrimoniais e emitir
parecer vinculativo. Isto quer dizer
que, por mais que queira a senhora
presidenta, não tem autoridade para
aprová-lo tal como ele está. Por isso,
ou o senhor Engenheiro Medeiros
desconhecia que o dito já havia
sido chumbado, e como tal não podia ter licença de construção ou, o
que a D. Benta não acredita, tenha
deliberadamente omitido a real situação do empreendimento em questão.
É bom não esquecer que o
Coliseu Micaelense é património da
cidade e, como tal, deve ser defendido por todos nós. A quem lembraria
construir um edifício de sete andares
mesmo em frente daquela magnífica
sala? Será que a Câmara desconhece
o valor patrimonial de um edifício
no qual, ela própria, tanto investiu
e apresenta a miudamente como
a maior sala de espectáculos dos
Açores?

A D. Benta está
convencida que a
nossa câmara, na
verdade, não gosta dos edifícios
destinados à cultura e ao espectáculo. Veja-se o esforço feito para
esconder da vista do povo o Teatro
Micaelense. Construiu um “bunker”
que tapou o edifício no sentido sul/
norte e, não satisfeita com aquela
triste obra, edificou um caixote em
frente à entrada a modos de impedir
quem vem do “Mercado que perdeu
a Graça” não poder apreciar a fachada daquela magnífica sala de congressos e espectáculos.
Voltemos
à
Central
de
Camionagem. Para além das questões relacionadas com a defesa do
nosso património, já imaginaram os
nossos leitores o aumento de tráfego que tal obra iria gerar na Rua de
Lisboa, na Avenida Roberto Ivens e
no Largo 2 de Março? Seriam mais
umas largas centenas de carros e
dezenas de autocarros a circularem
naquela zona com a consequente
poluição sonora e do ar e engarrafamentos monstruosos. Até parece
que os autarcas de Ponta Delgada
não conhecem a cidade que “governam”.
Pior do que ser cego… é não querer ver! A D. Benta não entende por
que motivo a Dr.ª Berta não aceitou
o repto lançado pelos vereadores socialistas no sentido de ser realizada
uma reunião extraordinária do executivo, aberta à população, para discussão pública do assunto – de pre-

AGUIAR

ferência no “local do crime”, ou seja
na freguesia de S. José - com a participação de técnicos especializados
em urbanização, património e transportes rodoviários. Se estão tão firmes na decisão, como diz o nosso
povo: quem não deve… não teme!
Ao rejeitar a proposta do Partido
Socialista, a senhora presidenta temeu ser confrontada pelo povo e por
quem sabe da poda!
A D. Benta gostaria de saber
como é que vão sair desta nova trapalhada de terem anunciado o início
de uma obra que não pode ser licenciada. Não me digam que, mais uma
vez, será o senhor Eng. Medeiros
a vir a público dar o dito por não
dito… tenham dó! Um perfeito desatino!
P. S. 1 – A D. Benta anda a investigar um caso, ainda por confirmar,
de uma entidade que pretenderia
descontar da “fera” dos funcionários
30 cêntimos mensais para pagamento da transferência do ordenado para
o banco. Quando tiver a confirmação, vai escarrapachar o nome de
quem quer botar a mão no bolso dos
trabalhadores.
P.S. 2 - O PSD diz que a alteração da Lei das Finanças Regionais
traria mais 7 milhões de euros para
os Açores… esqueceram-se de dizer
que à custa dos 7 iriam 73 milhões
para a Madeira. Realmente o papadê
de Berta Cabral esqueceu a Sapateia
açoriana e passou a dançar ao som
do Bailhinho da Madeira sob a batuta de Alberto João Jardim!
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AJUDAMOS A CONSTRUIR O FUTURO!
BETONEIRAS

1

Série_B2: 200R_220E_250R_260

3

BETONEIRAS

Desmultiplicação facilidade
de Manobra

260E REBOCÁVEL
260E REMOLCABLE

1

Opção:
Motorização a
Gasolina ou a Diesel

Rodas Pneumáticas
510

Suspensão

Volante
Desmultiplicado

1

Estrutura
Reforçada

4

Placa de
Sinalização

2

Opção: Motorização a
Gasolina ou a Diesel

5

2

3

OPÇÃO:
MOTOR
O
ELÉCTRIC

2

Empilháveis

3

5

5

1

Opção Soldada

1

2

3

4

Interruptor-Tomada Protecção contra
sobrecargas conforme norma EN 60204-1

5

Dispositivo de Segurança Mecânica conforme
normas NP EN 349 e NP EN 294

4

4
RUA DR. FRANCISCO SÁ CARNEIRO, N.º5 - 9600 128 VILA DE RABO DE PEIXE (SÃO MIGUEL)
LOJA DE FERRAGENS
TELEF. 296 490 120 FAX: 296 490 129
CENTRAL DE MADEIRAS
TELF. GERAL/FAX: 296 491 692 TLM. 918 755 788

design Luís Craveiro

música ao vivo
DOWNSTAIRS

VENHA VISITAR...

A NOSSA VITRINE DE PEIXE FRESCO!

O BOM DO BEM COMER!

Av. Infante D. Henrique, 13/15 (Junto às Portas do Mar) - Ponta Delgada
Telefone: 296 281 241 Telemóvel: 917 461 200
Horário: Aberto todos os dias das 12h às 15h e das 18h às 23h
Web: http://www.mercadodopeixe.com/ E-mail: mercadodopeixe@hotmail.com
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BTF
“Não há pior cego do que aquele que
não quer ver.”
(popular)
BOLSA DE TURISMO E FÉRIAS
(BTF), assim se deveria chamar o
evento mais badalado e de maior
espavento, faça muito ou pouco
vento, na rigorosa época baixa!
De férias para os
“divulgadores”
que desfrutam de
uma permanência
prenhe
de
mordomias na
capital de um
reino de fraco
trono,
porque
concebido
em
torno de uma
representação sem retorno.
BTF, portanto, se deveria chamar
a uma BTL (Bolsa de Turismo de
Lisboa) que tanto nos mostra uma
Lisboa cheia de vacas, como de
outras imagens irreflectidas, porque
em flagrante contraste com o desastre
que a realidade demonstra: hotéis
esvaziados e em lay-off!

Enquanto prevalecer
a que os preços
JOSÉ GABRIEL DA
o duopólio TAP/
baixem e os Açores
SILVEIRA ÁVILA
SATA não há BTL’s
se
tornem
um
(sejam mais ou
destino não apenas
menos BTF’s!) que
apetecido,
mas
sirvam, por mais que sobrevivam.
também, e fundamentalmente, mais
De facto, a superação do problema
procurado.
passa por desatar o nó górdio, que
Este busílis, autêntico garrote, sempre
é como quem diz, abrir o transporte
foi a fonte do insucesso e ameaça
aéreo a outros operadores, por forma
continuar a sê-lo caso os detentores

do poder não emendem a mão e não
optem por assegurar aquilo que de
melhor sirva os superiores interesses
da Região.
Acresce que à boleia da resolução
deste problema os próprios residentes,
enquanto potenciais passageiros,
também poderiam beneficiar com a
diminuição dos custos das passagens
aéreas.
Queira quem decide decidir e decida
no sentido de uma des-cartelização da
situação, a fim de que possa garantir
uma procura que sirva de cura a uma
actividade em estado crítico, embora
tenha sido eleita como prioritária para
o desenvolvimento dos Açores e das
suas gentes.
Haja, pois, coragem e coerência para
“entregar a carta a Garcia” e salvar
das malhas do fracasso e da descrença
um sector de actividade que muito
pode contribuir para “encher a bolsa”
da economia açoriana e para que a
Região, enquanto tal, abandone o
marasmo em que, literalmente, se
encontra mergulhada.
Angra do Heroísmo, 27 de Janeiro de
2010
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ESTUDO PUBLICADO NA “OBSTETRICS & GYNECOLOGY”

Teste ao sangue revela
sexo do feto no início
da gravidez

Os pais que querem saber o
sexo do seu bebé antes do nascimento normalmente descobrem-

no através da ecografia realizada
no segundo trimestre de gravidez.
Investigadores holandeses des-

cobriram recentemente um teste
ao sangue que pode ser realizado
no início da gravidez e que é altamente preciso na determinação
do sexo do feto.
Na opinião dos investigadores da Sanquin Research Amsterdam, na Holanda, este teste é
importante, dado que, em alguns
casos, há necessidade de saber o
sexo do feto por razões médicas e
isso tem sido feito através de teste invasivos, como a amniocentese, que acarreta um pequeno
risco de aborto.
Consequentemente, têm sido
desenvolvidos, nos últimos anos,
testes sanguíneos que determinam marcadores do sexo do feto
mas que apresentam uma precisão variável, que é dependente
do método utilizado.
Neste estudo publicado no
“Obstetrics & Gynecology”,
os investigadores analisaram o

ESTUDO PUBLICADO NA REVISTA “BEHAVIOURAL PHARMACOLOGY”

Rapazes gostam mais de bebidas
com cafeína que as raparigas
Nos EUA, o consumo de bebidas cafeinadas entre crianças
e adolescentes está a aumentar.
Para tentar compreender este
tipo de consumo, neurobiólogos
da University at Buffalo avançaram com um estudo que, nesta
primeira fase, aferiu o consumo
em termos de género.
O estudo, que incidiu sobre
jovens com idades entre os oito
e os 12 anos, indicou um aumento considerável no consumo de
cafeína nessa faixa etária e uma
diferença de género relativamente à preferência e aos efeitos
da cafeína.
No artigo publicado na revista “Behavioural Pharmacology”, a autora do estudo, Jennifer
Temple, afirma que os rapazes
parecem gostar mais de cafeína do que as raparigas. “Temos
muitas crianças que não bebem
apenas refrigerantes, mas café”,
destacou a líder da investigação,

referindo que esta observação
a tem intrigado ao ponto de ter
avançado com este pequeno estudo.
Segundo a investigadora,
este é o primeiro trabalho a mostrar uma diferença de género no
reforço do valor das bebidas cafeinadas, aventando que os rapazes parecem mais susceptíveis
aos efeitos da cafeína.
No estudo, os rapazes estavam mais dispostos a gastar
tempo num exercício feito no
computador para obter bebidas
cafeinadas. Segundo os autores,
isso pode ocorrer devido a diferenças hormonais no momento
do teste – apesar desses parâmetros não terem sido avaliados –,
ou devido à possibilidade de as
raparigas serem menos sensíveis
aos efeitos da cafeína.
Para verificar estas implicações, os cientistas vão prosseguir os estudos na área.

sangue de 201 grávidas, colhido
entre 2003 e 2009. O teste, realizado na sétima semana de gravidez, detecta os dois genes que
determinam o sexo do feto, os
quais estão localizados no cromossoma sexual Y.
Uma vez que só os homens
têm o cromossoma Y, quando
os dois genes são detectados nas
amostras de sangue das grávidas
isso significa que o feto é do sexo
masculino. Caso o teste não detecte os genes, o sangue da mãe
é analisado novamente de forma a confirmar que outro DNA
fetal está presente. Após esta
confirmação, os investigadores
concluem que o feto é do sexo
feminino.
O estudo revelou que, das
201 amostras, o teste sanguíneo
deu um resultado conclusivo
para 189 e foi 100% preciso.
Adicionalmente, das 156 mulhe-

res que realizaram o teste devido ao risco de doença associada
ao cromossoma X, os resultados
permitiram evitar a utilização
de procedimentos invasivos em
41% dos casos.
Para além disso, o estudo
revelou que as 27 mulheres que
estavam a tomar esteróides por
suspeita de hiperplasia adrenal
congénita, uma doença genética que provoca nos indivíduos
do sexo feminino um desenvolvimento anormal da genitália
externa e outras características
masculinas, puderam suspender
o tratamento dado se ter descoberto que os fetos eram do sexo
masculino.
De acordo com os investigadores, a precisão do teste sanguíneo significa que os procedimentos invasivos não são necessários
para determinar o sexo fetal no
início da gravidez.

DADOS DA COORDENAÇÃO NACIONAL PARA A INFECÇÃO VIH/SIDA

Distribuição do preservativo
feminino quintuplicou num ano
Ao longo de 2009
foram
distribuídos
241.896 preservativos
femininos nos centros
de saúde, mas também
através de organizações da sociedade civil
e eventos sociais como
os festivais de Verão,
segundo dados revelados ao jornal “Diário
de Notícias” pela Coordenação Nacional
para a Infecção VIH/SIDA.
Os números apresentados ao jornal por Beatriz Casais, da Coordenação Nacional para a Infecção VIH/SIDA, revelam que a distribuição
quintuplicou desde 2008, ano “em que foram distribuídos cerca de 50
mil preservativos”.
Apesar de já ser vendido nas farmácias, o preservativo feminino
não suscitou grande adesão inicial por parte das mulheres, muito porque era demasiado dispendioso, mas também pelo desconhecimento
sobre o seu modo de utilização.
No ano passado, a coordenação distribuiu este preservativo sobretudo a prostitutas, devido ao elevado risco de contraírem VIH. Mas,
segundo Beatriz Casais, verificou-se que o consumo ultrapassou largamente este grupo de risco. “Muitas jovens querem experimentar e
há escolas a pedirem. Por isso, têm estado muito associadas a este
aumento”, revela Beatriz Casais.
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EM ENTREVISTA À REVISTA VISÃO

SEGUNDO ESTUDO DA DECO-PROTESTE

Belmiro de Azevedo diz que
Cavaco Silva é um “ditador”
O empresário Belmiro de Azevedo diz que o
Presidente da República,
Cavaco Silva, é um “ditador”. Em entrevista à
revista Visão o patrão da
Sonae considerou também
que não é muito sensata
a candidatura de Manuel
Alegre à Presidência da
República.
Belmiro de Azevedo,
em entrevista à Visão, disparou críticas em todos os
sentidos. A mais violenta
foi dirigida a Cavaco Silva. O empresário chama
o Presidente da República
de “ditador”.
O patrão da Sonae diz
mesmo que “Cavaco é um
ditador. Mandou quatro
amigos meus, dos melhores ministros, para a rua,
assim de mão directa”,
motivo pelo qual se mantém “zangado” com o Presidente.
Candidatura de Alegre à
Presidência

dato terá perto de oitenta
anos.

Relativamente ao anúncio da candidatura de Manuel Alegre à Presidência
da República, Belmiro de
Azevedo diz que o socialista “devia ter juízo”, até
porque no final do man-

Belmiro critica
José Sócrates
Quanto às alegadas
pressões do Governo, o
empresário que é proprietário do jornal Público, diz

que “o primeiro-ministro
telefona ou manda telefonar com muita frequência”.
Numa análise ao Executivo de Sócrates, Belmiro diz que não conhece metade dos ministros e que as
promessas do Governo são
“feitas sem o Teixeira dos

Santos assinar por baixo”.
Outra das críticas foi
dirigida a Manuela Ferreira
Leite. Belmiro de Azevedo
considera que a actual líder
do PSD “teve muitos anos
de trabalho mas no Estado
e nunca dormiu mal por ter
a responsabilidade de saber como pagar salários”.

Ministra apela ao “bom senso”
dos enfermeiros em protesto
A ministra da Saúde,
Ana Jorge, apelou ontem
ao “bom senso” dos enfermeiros, que estão a fazer
uma greve de três dias, para
continuarem as negociações com o Governo sobre
a carreira profissional.
Em declarações aos jornalistas à margem das VII
Jornadas de Doenças Infecciosas, que estão a decorrer
em Lisboa, Ana Jorge lembrou que o país está a viver
“um período difícil” do
ponto de vista económico e
financeiro.
Apesar de respeitar o
direito à greve, a ministra
da Saúde apelou ao “bom

senso” dos enfermeiros
para continuarem a discutir
a proposta do Governo de
ingresso na carreira.
A greve de três dias,
que teve início quarta-feira,
está a paralisar dezenas de
hospitais e algumas maternidades, segundo o secretário-geral do Sindicato dos
Enfermeiros Portugueses
(SEP), José Carlos Martins.
“Todos os hospitais tiveram uma adesão de entre
85 e 100 por cento, sendo
que metade desse número teve uma adesão total”,
assegurou, referindo-se ao
turno que abrange o período
entre as 00h00 e as 8h00.

José Carlos Martins
adiantou
que
estão
convocadas cerca de 17
concentrações de enfermeiros em frente a hospitais,
“por todo o país e ao longo
do dia”, com o objectivo de
estes profissionais “manifestarem o seu descontentamento” relativamente à
proposta do Governo de ingresso na carreira com um
salário de 995 euros.
O secretário-geral do
SEP disse ainda que os serviços mínimos estão assegurados nos hospitais com
intervenções
cirúrgicas
urgentes, além de estarem
igualmente garantidos “nos

serviços de internamento”.
A Lusa tentou contactar
o Ministério da Saúde para
obter os números da tutela
relativos à greve dos enfermeiros, mas não obteve resposta em tempo útil.
Os enfermeiros protestam contra a proposta de ingresso na carreira a receber
995 euros, um valor abaixo
dos actuais 1020 euros. As
cotas que limitam o acesso
de apenas 10 por cento destes profissionais ao topo da
carreira são outro dos motivos invocados para a realização da greve, que termina
esta sexta-feira.

Falta de segurança na maioria
dos parques de estacionamento
Um estudo da
Deco-Proteste chumba
a maioria dos parques
de estacionamento do
país por falta de segurança. Em causa estão,
principalmente, saídas
de emergência confusas, má sinalização e
fraca resposta em caso de incêndio.
O estudo da Deco-Proteste, realizado no terreno e de forma anónima, conclui que mais de 70% dos parques de estacionamento da Grande Lisboa e do Grande Porto não estão
preparados para situações de pânico.
Do total dos 23 parques avaliados, apenas três foram avaliados com bom. Em Lisboa, o parque dos Restauradores e o
parque do Marquês de Pombal e, no Porto, o parque de estacionamento da Cordoaria. Ainda assim, nenhum teve a nota
máxima de muito bom, na avaliação final. Sete foram mesmo
considerados maus.
E é exactamente a má sinalização e os percursos confusos
que contribuem para que a maioria dos parques de estacionamento não tenham segurança. As saídas de emergência para
o exterior, em alguns casos, terminam dentro de um Centro
Comercial.
Se houver um incêndio, a evacuação é difícil e há mesmo
alguns parques sem extintores. A Deco-Proteste aponta falhas a uma lei que considera incompleta e permissiva.
O estudo garante que em muitos parques de estacionamento há mesmo zonas que deviam ser interditas até permitirem uma evacuação rápida e segura.
A Deco-Proteste já enviou uma carta ao Ministro da Administração Interna e à Autoridade Nacional de Protecção
Civil a solicitar que esta matéria seja alvo de intervenção.

NAUFRÁGIO AO LARGO DA FIGUEIRA DA FOZ

Nove pescadores salvos
pela Força Aérea
A Força Aérea
resgatou ontem os
nove pescadores,
de uma balsa da
embarcação que
naufragou na quinta-feira, ao largo da
Figueira da Foz, tendo os mesmos sido transportados para a
base aérea do Montijo.
O presidente da Associação Pró-Maior Segurança dos
Homens do Mar, José Festas, que se deslocou até ao Montijo,
disse que “a situação exemplar de segurança” da embarcação
que naufragou foi determinante para o salvamento dos nove
tripulantes.
O alerta de naufrágio, que ocorreu a cerca de 300 quilómetros da costa da Figueira da Foz, foi dado às 03h30 e as
buscas por via aérea começaram perto das 04h00.
José Festas, sublinhou que “a embarcação estava muito
bem equipada em termos de segurança” e que “o facto de
existirem duas balsas foi determinante para que tudo tivesse
corrido bem”, destacando ainda a importância da celeridade
da missão de resgate.
Segundo o capitão Marco Castilho, da Força Aérea, “as
condições meteorológicas eram adversas e os pescadores não
precisaram de receber assistência médica. Estavam dentro
das balsas de segurança e tinham os equipamentos de sobrevivência, estavam apenas com frio”.
Os nove homens são naturais das Caxinas, Vila do Conde, e andavam à pesca do espadarte.
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NO HAITI

NO BRASIL

Evadidos de prisão destruída estão
em “guerra pelo território”

Lula da Silva já recebeu alta
após crise de hipertensão

falou em termos quase fatalistas da sua presença no Haiti: “outra ilha dividida por dois
países”.
No referendo de Timor-Leste, David Wimhurst foi porta-voz da missão na ONU liderada por Ian Martin. Antes tinha estado em
Angola, onde desempenhou o mesmo cargo
na missão da ONU, liderada por Alioune
Beye, que haveria de falecer num acidente
aéreo em Angola em 1998.
Governo do Haiti só recebe 1% da ajuda
financeira

Capacetes azuis imprescindíveis na manutenção da lei e ordem
Os evadidos das prisões destruídas pelo
terramoto no Haiti andam em guerra pelos
bairros, “a disputar o território”, tornando
mais fácil a sua localização por parte das
forças policiais, contou um responsável da
ONU.
“Eles fugiram da prisão e foram para
outros bairros da capital”, disse o porta-voz
da MINUSTAH, organização da ONU no
Haiti.
O principal refúgio dos bandidos foi
Citie Soleil, o bairro mais problemático de
Port-au-Prince. Com a sua chegada, “a situação complicou-se”.
O terramoto de 12 de Janeiro destruiu a
prisão situada no centro da cidade onde esta-

vam cerca de cinco mil presos que conseguiram fugir. Agora, “estão a disputar entre eles
o território”.
Para David Wimhurst, esta situação pode
ser benéfica, já que as guerras entre gangs
chamam a atenção da população local, “que
foi previamente avisada pelo chefe da polícia
para os avisar caso identificasse alguém”.
“Vamos encontrá-los mais rapidamente”,
disse, contando que dos 83 presos da cadeia
de Jacmel, “11 já foram capturados”.
Para o porta-voz, “é preciso construir
uma prisão rapidamente para deter os que
têm de ser detidos”.
No 10º aniversário do referendo em Timor-Leste, em Agosto passado, Wimhurst

As suspeitas dos EUA face à corrupção
existente no Haiti são muitas.
Em consequência, apenas um cêntimo de
cada dólar enviado como auxílio por parte
dos EUA é entregue em forma de dinheiro
junto do governo local.
Os peritos de auxílio humanitário dos
EUA, país que já gastou sozinho mais de 317
milhões de dólares na ajuda às vítimas do
sismo que abalou o Haiti, afirmam que será
um erro enviar demasiado dinheiro vivo para
o país pelo facto de ter um longo historial de
falhanços e corrupção e se encontrar num
estado caótico. “Acredito que os americanos
são o povo mais generoso que já existiu, mas
queremos responsabilidade. Nesta situação,
estamos a evitar atirar dinheiro à situação.
Analisamos tudo para garantir que este vai
para o melhor lugar possível”, afirmou Timothy R. Knight, antigo director da ajuda humanitária dos EUA.

O presidente brasileiro Lula da Silva
recebeu alta ontem de manhã, após passar
a noite no Hospital Português, no Recife.
De acordo com Cléber Ferreira, médico
que acompanha o presidente, Lula sofreu
uma crise de hipertensão.
Fonte da presidência adiantou que
Lula deverá repousar em São Bernardo
do Campo (São Paulo) durante o fim-desemana.
Todos os compromissos oficiais do
presidente foram cancelados para os próximos dias, incluindo a participação no
Fórum Económico de Davos, na Suíça
(onde será representado pelo presidente
do Banco Central, Henrique Meirelles),
e na etapa de Salvador do Fórum Social
Mundial.
A agenda deve ser completamente retomada na próxima segunda-feira.

EM ANGOLA
Pelo menos cinco mortos em
deslizamento de terras

Irão executa pela forca manifestantes
antigovernamentais
Dois manifestantes antigovernamentais
(um pertencente a um grupo monárquico e
outro à Organização dos Mujahidines do
Povo - MKO/OMPI) foram, ontem, enforcados no Irão, noticiou a agência Isna,
citando um comunicado do procurador de
Teerão.
Os opositores, acusados nomeadamente de serem “mohareb” (inimigos de Deus)
foram condenados à morte em Outubro
passado pela alegada participação nos
tumultos registados depois da contestada
reeleição do Presidente Mahmud Ahmadinejad, em Junho.
Os condenados foram executados depois da confirmação da sentença, da qual
tinham recorrido, esclarece o comunicado.
Os dois condenados são identificados
no comunicado como Mohammad Reza
Ali Zammani e Aresh Rahmanipour.
“Estes condenados eram acusados de
serem “mohareb”, de tentarem derrubar o
regime da República Islâmica e de perten-

Manifestantes apelam ao regime iraniano para parar de torturar e executar
prisioneiros políticos
cerem ao movimento anti-revolucionário
armado Assembleia do Reino do Irão e ao
movimento terrorista dos “monafeghine”

(hipócritas, nome dado aos membros do
MKO)”, de acordo com o comunicado citado pela Isna.

Pelo menos cinco pessoas morreram em
Saurimo, província angolana da Lunda Sul,
em consequência de um desabamento de terras nas margens do rio Camacundo, anunciaram as autoridades locais.
Em declarações à Rádio Nacional de
Angola, a governadora provincial da Lunda
Sul, Cândida Narciso, confirmou as mortes
e disse que as equipas de socorro continuam
no local para averiguar se existem outras vítimas soterradas.
As autoridades já alertaram as populações no local para serem céleres a prestar
informações sobre eventuais pessoas desaparecidas desde que o deslizamento de terras
teve lugar, na quarta-feira.
A Protecção Civil angolana está no local
para coordenar as operações de socorro porque admite a existência de mais pessoas sob
as terras.
As fortes chuvas que normalmente ocorrem nesta província angolana são apontadas
como a causa da avalanche de terras no rio
Camacundo.
Além desta situação, Angola - onde a
época das chuvas ocorre entre Outubro e
Maio, com diferentes intensidades nas várias
regiões - está perante cenários de inundação
em províncias como o Kuando Kubango
e Cunene, embora sem a dimensão do que
aconteceu no ano passado.
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Ponderação total
A zona poente de Ponta Delgada ganhará,
em breve, uma nova configuração. Uma configuração que privilegia a qualidade de vida das
pessoas, assegura uma melhor e maior mobilidade e reconhece a importância na dinamização
do sector económico daquela artéria. Falo-vos
do projecto da Central de Camionagem que
será construído na Rua da Lisboa no espaço
desaproveitado e degradado dos terrenos do
antigo ringue do União Sportiva.
Trata-se de um projecto que resulta de
uma parceria feita
e estabelecida entre
uma empresa privada
e a Câmara Municipal de Ponta Delgada
e, em termos gerais,
facultará um conjunto
de vantagens para
todos, desde passageiros, comerciantes
e público em geral,
uma vez que oferece
uma multiplicidade de estruturas que darão vida
à Rua de Lisboa e à sua área envolvente.
Desde logo, por garantir aos passageiros
dos autocarros maior segurança, maior conforto
num espaço coberto com todas as condições
para aguardar a chegada ou a partida dos meios
de transporte. Resguardados da chuva e do
vento, do calor excessivo ou do frio constante,
as pessoas poderão usufruir de espaços que
lhes permitirão aceder à leitura, ao consumo
de snacks ou uma ida à farmácia, por exem-

plo. Também possibilitará,
MIGUEL
com a grande afluência de
pessoas, fazer renascer o
comércio e a restauração que está, por toda
aquela zona, à mercê apenas dos clientes habituais. E aqui podemos exemplificar os cafés e
restaurantes que se situam na Rua de Lisboa, no
Largo 2 de Março e na Rua Diário dos Açores.
A estes é-lhes possível ver uma luz ao fundo do
túnel na recuperação dos seus negócios.
Aos moradores de todo o quarteirão, que
corresponde à Rua de Lisboa, à Rua Tavares
Resendes e à Rua da Vila Nova, permitirá
maior facilidade de estacionamento junto às
suas residências, uma vez que o projecto inclui
um parque de estacionamento subterrâneo com
capacidade para 250 viaturas. Um parque que
facilitará e melhorará, também, o acesso à maior
sala de espectáculos dos Açores, o Coliseu
Micaelense, aquando da realização dos mais
variados eventos onde se inclui, obviamente, os
maiores bailes de Carnaval do arquipélago.
Com este projecto, útil e imprescindível,
que na fase de construção criará mais postos
de trabalho, promovendo o emprego e baixando aquela taxa de desemprego que hoje é
assumidamente assustadora e reflexo de uma
ineficácia nas políticas de emprego do Governo
Regional, Ponta Delgada ganha um novo ritmo.
Um ritmo que se junta aos outros ritmos que
fazem do maior concelho dos Açores, o que
mais elege as pessoas como sua prioridade
de acção.
É, com verdade e transparência, um projec-

to pensado e concebido
com ponderação total
para todos os que dele
possam fazer o melhor uso no seu dia-a-dia.
Não é um projecto megalómano e muito menos
nasce para beneficiar “certas empresas” porque
não deu à luz pela prática da subserviência.
Com a nova Central de Camionagem,
enriquecida, igualmente, pela construção de
mais e melhor habitação com vista a continuar
a promover vida e vivências na cidade, a gestão
do concelho de Ponta Delgada revela-se cada
vez mais criteriosa e inovadora, formas de ser
e de agir a que já nos habituou.
Ao contrário de outros dirigentes partidários que confundem as suas funções políticas
com a sua liderança partidária, Berta Cabral
sabe distinguir, e muito bem, nas suas intervenções, a sua função de Presidente de Câmara
com a de líder do PSD /Açores. Situação que,
pelo que se vê, lê e se assiste, incomoda quem
vive à pala do oportunismo hereditário do poder
e, curiosamente, se pronuncia sobre o que não
sabe, não vê ou talvez não estude…
E a prova está à vista. Ponta Delgada é
uma porta aberta ao Mundo. E isso não surgiu
dos milhões de euros que serão investidos em
destinos turísticos desgastados, como já se tem
visto. Pior, para turistas ricos!
O que é certo é que a cidade nos faz e nós
fazemos a cidade. A sociedade e o seu território
são uma mesma realidade, impensáveis uma
sem a outra, visto que viver e fazer a cidade
correspondem a uma mesma dinâmica, a nossa

BRILHANTE

dinâmica de relação social, tão complexa e
fraccionada que nos escapa não apenas ao entendimento filosófico mas ao entendimento necessário para a resolução prática do dia-a-dia.
E o quotidiano de Ponta Delgada mostra
uma cidade e um concelho dinâmico que age
pelas tradições, pela arte e pela cultura, pelos
equipamentos sociais, que cria estruturas onde
a segurança das pessoas nas orlas costeiras é
uma realidade, que promove a sustentabilidade
ambiental, que é, efectivamente uma cidade
saudável e um concelho que se identifica pela
proximidade.
Uma atitude política e interventiva correcta
que não se deixa levar nem comprometer pelo
desnorte imaturo.
P.S.1. As Câmaras Municipais dos Açores
continuam a aguardar do Governo da República
o pagamento de cerca de 5 milhões de euros em
atraso. Uma situação não contemplada no Orçamento do Estado para 2010. Ainda há quem
diga que Sócrates é amigo dos Açores e que
César se impõe junto dele para beneficiarmos
com a sua gestão. A História da Carochinha já
foi há muito tempo…
P.S.2. A construção do cais de cruzeiros
de Angra do Heroísmo é mais uma prova do
despesismo e da falta de criatividade por parte
do Governo Regional. Pior, é um atentado à
cidade Património Mundial. Onde está Direcção
Regional da Cultura para analisar este processo?
E de onde virão os cruzeiros para atracar em
Angra? Serão barcos de pesca?...

Publicidade
Correio dos Açores

26

Sociedade
Correio dos Açores, 29 de Janeiro 2010

PREDADOR ERA COMPANHEIRO DA AVÓ DA CRIANÇA

IA TOMAR PEQUENO-ALMOÇO

Pedófilo abusava
de menor em casa
apresentou à Polícia Judiciária, incluindo o
Bilhete de Identidade, eram do irmão.
Segundo o CM apurou, o indivíduo já
tinha cadastro por crimes contra o património e pequenas situações de burlas, estando
como contumaz desde 2003.

Correio da Manhã

José, de 52 anos, desempregado, foi preso
na madrugada de anteontem pelos inspectores da Polícia Judiciária do Porto por suspeita
de abusos sexuais a uma menina de sete anos,
com quem vivia há cerca de dois meses.
A criança residia com o pedófilo na
mesma casa, no Bairro do Viso, no Porto. O
suspeito era o mais recente companheiro da
avó da criança e os abusos aconteciam num
quadro de promiscuidade total.
A mãe da criança ter-se-á apercebido
que o homem se encontrava com a menor,
tal como a avó, levando-a para o quarto. A
denúncia foi feita pela própria à Comissão de
Protecção de Menores e o homem foi ontem
à tarde interrogado, para lhe serem aplicadas
medidas de coacção. Ao final da tarde foi libertado pelo magistrado judicial.
Para além do crime de abuso sexual de
menores, o homem responde por usurpação
de identidade, já que os documentos que

ESTÁ PROIBIDO DE SE APROXIMAR
DA MENINA

José foi ouvido durante toda a tarde de
ontem no Tribunal de Instrução Criminal
do Porto, de onde saiu em liberdade.

José foi libertado pelo Tribunal de
Instrução Criminal do Porto, mas ficou sujeito a algumas medidas de coacção. Uma
delas é que está proibido de se aproximar da
menina, o que o obrigará a mudar de casa – já
que a criança vive com a avó. O juiz decidiu
ainda que o homem terá de se apresentar regularmente às autoridades.
Refira-se, ainda, que a menina deverá
agora ser submetida a exames médicos, para
confirmar as denúncias. A investigação continua e deverá ficar entregue à PJ do Porto,
que tem competência reservada nos casos de
abusos de menores.

ARGUIDO ARRISCA PENA DE PRISÃO ENTRE TRÊS E DEZ ANOS

Médico acusado
de violar grávida
CM

Foi deduzida acusação contra psiquiatra que abusou de paciente no seu
consultório.
O psiquiatra João Gonçalves Vilas
Boas, de 49 anos, foi formalmente acusado pelo Ministério Público de ter violado uma mulher, grávida de oito meses
e sua paciente, no seu consultório na
Foz, Porto, em Setembro do ano passado. Incorre numa pena de prisão entre
três a dez anos.
No dia em que o CM noticiou o facto
de o processo ainda não ter regressado
à PJ, para mais diligências, a vítima foi
notificada à tarde, em casa, da acusação.
Ao contrário do habitual, não foram pedidas mais diligências à Judiciária.
“O arguido começou a massajar-lhe

Vítima era seguida no consultório de João
Gonçalves Vilas Boas, na rua de Gondarém, na Foz do Porto.

os seios e, exibindo-lhe o pénis erecto,
disse-lhe para lho acariciar. Como a
ofendida se negou, o arguido agarrou-a
pelos cabelos e, puxando-lhe a cabeça,
tentou introduzir-lhe o pénis na boca
enquanto lhe dizia: ‘Estou muito excitado’ e ‘Vamos, querida’”, pode ler-se
na acusação a que o CM teve acesso.
A jovem tentou fugir, mas o psiquiatra
agarrou-a, “desceu-lhe as calças que
envergava, enquanto a ofendida se debatia”. A mulher foi violada pelo psiquiatra, a quem recorreu por estar em
depressão. No entanto, o perito que
avaliou a vítima entende que a grávida
está em perfeitas condições psíquicas
para prestar depoimento. João Gonçalves Vilas Boas está proibido de exercer
funções no sector privado, mas pode dar
consultas num CAT no Porto.

Morre atropelada
à porta de casa
CM
Carolina Joaquim saiu de casa
eram 09h30, na
Charneca da Cotovia, em Sesimbra,
para tomar o pequeno-almoço com
uma das filhas, tal
como fazia todos os
dias. Mas anteontem
nem a mulher de 80
anos ouviu a carrinha Mitsubishi Strakar, em
marcha atrás, nem o condutor se apercebeu
da presença da idosa. Foi atropelada e projectada na via, a menos de cinco metros de
casa. O INEM ainda tentou socorrer a idosa,
mas esta entrou em paragem cardiorrespiratória e morreu poucos minutos depois. O
condutor – um operário da construção civil
de 24 anos – estava a trabalhar nas obras ao
lado da casa da vítima. “Ela tinha problemas
de audição e muita idade. Quando os médicos chegaram ainda respirava, mas depois
não foi possível salvá-la”, lamenta o genro,
Manuel Fernandes. “Foi horrível. A carrinha
quase lhe passava por cima. Um rapaz é que
se apercebeu da situação e impediu que a
mulher ficasse esmagada”, conta uma vizinha. O condutor foi identificado pela GNR,
que agora prossegue com a investigação do
caso e se recusou a prestar declarações.

EMBARCAÇÃO DESCARACTERIZADA

Marinha dispara contra
Polícia Marítima
CM
Uma embarcação
descaracterizada
da
Polícia Marítima foi
quarta-feira, durante
a madrugada, alvo de
tiros de metralhadora
disparados por uma
lança da Armada, enquanto efectuava uma
operação de vigilância
costeira perto de Portimão, afirmou fonte dos
serviços de informações à agência Lusa.
A lancha ‘Pegaso’ da Marinha portuguesa aproximou-se de um barco a quatro milhas da costa, ao largo da praia da Salema,
levantando suspeitas para a Armada, que disparou quatro rajadas de metralhadora. Sem
responder ao fogo, a embarcação da Polícia
Marítima acelerou para uma distância segura, “ligando posteriormente os pirilampos
rotativos” que a identificam enquanto lancha
policial, onde seguiam três elementos da polícia, acrescentou a mesma fonte. O incidente entre as duas forças da Armada sucedeu
numa área referenciada pelas autoridades
como uma zona de tráfico de estupefacientes
do Norte de África para o Sul do Europa.
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Infobolsa

Referentes a 28-1-2010

PSI-20 CAI PELA OITAVA SESSÃO CONSECUTIVA

BCP e PT penalizam bolsa
Na bolsa nacional, o Banco Espírito Santo
(BES), que ontem apresentou os seus resultados referentes a 2009, foi um dos títulos que mais penalizou o PSI-20, ao cair
2,14% para os 4,247 euros.
Jornal de Negócios

A bolsa nacional completou ontem um ciclo de oito sessões em queda, período em que
perdeu mais de 7%. Uma vez mais, o PSI-20
acompanhou as quedas dos principais mercados europeus, tendo sido penalizado pelos
títulos do Banco Espírito Santo e da Portugal
Telecom.
O principal índice da bolsa nacional
(PSI-20) recuou para os 7.930,24 pontos,
com 14 títulos em queda, três em alta e três
inalterados.
Na Europa, o mercado espanhol voltou a
ser um dos mais penalizados devido, essencialmente, as quedas do sector bancário. Os
mercados do Velho Continente acompanharam a tendência que se vive do outro lado
do Atlântico, onde os mercados estão a ser
penalizados pela queda dos títulos do sector
tecnológico.
Na bolsa nacional, o Banco Espírito Santo (BES), que ontem apresentou os seus resultados referentes a 2009, foi um dos títulos
que mais penalizou o PSI-20, ao cair 2,14%
para os 4,247 euros.

O banco terminou 2009 com lucros de
522 milhões de euros, um valor que superou
as estimativas dos analistas. No entanto, o
“desempenho da margem financeira foi claramente decepcionantes”, sublinharam os
analistas do BPI.
O BCP fechou a sessão a perder 2,02%
para os 0,775 euros, enquanto o BPI fechou
inalterado nos 2,012 euros.
A penalizar a bolsa nacional, esteve também o sector das telecomunicações. A Portugal Telecom perdeu 2,35% para os 7,493
euros, enquanto a Zon Multimédia recuou
3,83% para os 4,023 euros, a maior queda do
dia no PSI-20.
A cair mais de 3% fechou também a
Mota-Engil, que recuou 3,10% para os 3,44
euros.
A impedir maiores quedas esteve a
Jerónimo Martins, que ganhou 2,61% para
os 6,80 euros. O Caixa BI estima que os lucros da retalhista subiram 22% em 2009. A
empresa vai apresentar os seus resultados na
próxima quarta-feira.
Em alta esteve também a Cimpor, que subiu 0,83% para os 6,10 euros, e a Sonaecom,
que valorizou 1,12% para os 1,81 euros.

GEORGE PAPANDREOU

“A Grécia está a ser vítima
de rumores dos mercados
financeiros”
O “Correio dos Açores” não se responsabiliza por eventual incorrecção ou deficiência dos dados apresentados,
bem como pela utilização que os investidores fizerem da informação.

STANDARD & POOR”S

Reino Unido já não está “entre os sistemas
bancários de baixo risco”
A agência de notação financeira emitiu
uma nota de análise, citada pela Bloomberg,
onde considera que o Reino Unido deixou de
ter um dos sistemas bancários mais estáveis e
de baixo risco do mundo. A agência alerta para
o “ambiente económico fraco do país” e para
a “dependência elevada do Estado”. A agência de notação financeira emitiu uma nota de
análise, citada pela Bloomberg, onde considera
que o Reino Unido deixou de ter um dos sistemas bancários mais estáveis e de baixo risco

do mundo. A agência alerta para o “ambiente
económico fraco do país” e para a “dependência elevada do Estado”. A Standard & Poor’s
considera que o Reino Unido já não está “entre
os sistemas bancários mais estáveis e de baixo
risco do mundo” e justifica esta análise com
vários factores, de acordo com a Bloomberg.
“Acreditamos que o ambiente económico fraco
do país, os danos de reputação foram experienciados pela indústria bancária e o que vemos é a
elevada dependência do apoio do Estado”.

O primeiro-ministro grego, George
Papandreou, afirmou ontem em Davos
que a Grécia está a ser vítima de rumores dos mercados financeiros e voltou a
negar que o país esteja à procura de empréstimos junto dos parceiros europeus
para financiar o seu défice orçamental,
que atingiu os 12,7% do PIB em 2009.
A Grécia não pediu ajuda financeira à
França ou à Alemanha, garantiu George
Papandreou numa entrevista concedida
ontem no Fórum Económico Mundial.
“Estamos totalmente de acordo de que
precisamos de pôr a nossa casa em ordem”, acrescentou o primeiro-ministro,
para quem a Grécia tem sido vítima de
rumores dos mercados financeiros.
Foi a segunda vez durante o dia de
ontem que o responsável grego negou
que o país estivesse à procura de ajuda
externa. Já o tinha feito em reacção à notícia do diário francês “Le Monde”, que
noticiou que os países europeus estavam
analisar formas de conceder uma ajuda

de emergência à Grécia.
“Não necessitamos de empréstimos
bilaterais”, disse o primeiro-ministro
grego, citado pela Bloomberg. “Nunca o
pedimos”, acrescentou.
Também a França e a Alemanha se
apressaram a desmentir a notícia do jornal francês, mas tal não foi suficiente
para travar o nervosismo dos mercados
com a situação da Grécia. Os rumores
“não têm qualquer fundamento”, refere
um porta-voz do Ministério das Finanças francês.
Papandreou negou ainda que a Grécia
tenha falado com investidores chineses,
um dia depois do “Financial Times” ter
escrito que a Grécia está a tentar vender 25 mil milhões de euros de dívida
à China.
O presidente do Banco Central Europeu, Jean-Claude Trichet, afirmou ontem em Davos que está confiante que a
Grécia vai tomar as medidas correctas
para reduzir o seu défice orçamental.
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SABIA QUE...

Intoxicação
Alimentar
Na sua maioria, os
alimentos contêm bactérias e, se não forem conservados nas condições adequadas, bem frias ou bem quentes, consoante
os casos, essas bactérias podem proliferar
rapidamente e dar origem a intoxicações
alimentares.
Certos alimentos requerem atenção especial, tais como: aves, carne mal passada,
lacticínios não pasteurizados, arroz que
seja mantido quente durante muito tempo
ou que tenha sido reaquecido de forma
inadequada, marisco de origem duvidosa
peixe gordo estragado, produtos de carne
cozinhados e ovos crus ou mal cozidos ou
com as cascas rachadas.
Sintomas: Manifestam-se num prazo
de poucos minutos a vários dias após a
ingestão do alimento responsável. Geralmente são frequentes as náuseas, dores de
estômago, vómitos, diarreia, e por vezes
febre.
Conselhos: Repor a perda de líquidos,
do sal e do açúcar perdidos, bebendo pequenos goles de soluções de água com
açúcar ou mel e em caso de muita perda
de líquidos acrescentar uma porção de sal
dissolvido em água fervida enquanto os
sintomas persistirem. O chá de camomila
também pode ser benéfico. Aconselha-se
a lavar sempre as mãos antes de manusear
nos alimentos e colocar adesivos nas feridas ou golpes; Retirar o recheio das aves
antes de as guardar no frigorífico; Reservar uma tábua de cozinha para utilizar
exclusivamente com carne, aves e peixes
crus; Cozer bem a carne; Não reaquecer
os alimentos mais do que uma vez.

Pirataria: 150 acusados
erradamente
No
Reino
Unido, mais de
150 pessoas foram
acusadas
de partilha de
ficheiros ilegais.
O cúmulo: um
sénior de 78
anos acusado do
download de um
filme porno.
Tudo acontece porque há escritórios de advogados (a
agir em nome dos detentores dos direitos intelectuais dos conteúdos) a enviar cartas para
utilizadores a acusarem-nos do download
ilegal de conteúdos.
O problema é que são identificadas as
ligações nas redes de P2P e não os responsáveis pelo download, explica a PC Pro.
Assim, deu-se o caso caricato do sénior de
78 anos ter sido acusado de descarregar um
filme pornográfico. A família do acusado diz
que este nunca ouviu falar de pirataria ou de
partilha de ficheiros, pelo que não o poderá
ter feito.
A Which? é um grupo de defesa de consumidores que recebeu mais de 150 queixas
de pessoas que dizem ter sido falsamente
acusadas e que receberam cartas a exigir o
pagamento de centenas de libras para que o
assunto possa ser resolvido sem ser necessário o recurso a tribunais.

NO CAPÍTULO MECÂNICO, ESTARÃO DISPONÍVEIS UM TOTAL DE SEIS OPÇÕES

Novo Mazda6 chega
em Junho
Alterações estéticas e motorizações revistas
em destaque no renovado Mazda6.

A Mazda fecha um ciclo de renovação de toda a sua gama com a
actualização do Mazda6, que será
apresentado oficialmente na próxima
edição do Salão Automóvel de Genebra, em Março.
Em termos estéticos, o «novo»
Mazda6 distingue-se por uma secção
dianteira profundamente redesenhada,
com realce para as ópticas e grelha
frontal de novo desenho, seguindo a
linha estética dos últimos produtos da
marca de Hiroshima.
No capítulo mecânico, estarão dis-

Sem palavras...

poníveis um total de seis opções, incluindo o novo 2.0 DISI a gasolina, que
apresenta consumos e emissões mais
reduzidas do que o 2.0 que substitui.
Ainda no domínio da oferta a gasolina,
destaque para as versões revistas dos
blocos 1.8 e 2.5. O bloco 2.2 turbodiesel será proposto em três declinações
de potência, que variam entre os 129 e
os 180 cavalos.
O renovado Mazda6 chega ao mercado português no próximo mês de Junho.

Orçamento de Estado:
novidades
para a tecnologia
Teixeira
dos
Santos apresentou
ontem o Orçamento de Estado para
2010. Leia aqui
algumas das medidas que afectam as tecnologias de alguma
forma.
O reembolso de IRS aos contribuintes que façam a entrega da declaração pela
Internet será feito, no máximo, em 20 dias.
Esta medida visa agilizar todo o processo e
voltar a colocar o dinheiro nas mãos dos contribuintes, estimulando a economia.
Outro pormenor importante é o final dos
recibos verdes em papel. Esta medida visa
reduzir custos e combater a evasão fiscal.
Quem presta serviços, vai passar a ter de declará-lo electronicamente.

Jornal de Letras,
agora também em site
O Jornal de
Letras (JL) agora
tem uma versão
“em linha”. Desde Maio de 2006, havia o
Blogue de Letras, que agora evoluiu para
uma página com mais funcionalidades.
O site do JL está, nesta fase, alojado na
página da revista Visão. A versão online do
JL tem vários blogues e são publicados alguns textos que saíram na versão em papel e
outros conteúdos próprios.
Tal como no site da Exame Informática,
também a página do JL vai ter um sistema
de pontos para utilizadores, tops de leitores
mais activos e tops de artigos mais vistos.
Serão abordados temas como as Letras,
Artes Visuais, Teatro, Dança e Cinema, à semelhança do que é feito no Jornal. Além de
textos, podemos contar com vídeos, áudio e
fotogalerias.
Não deixe de visitar o jornaldeletras.pt.

CURIOSIDADES

Donuts
Em 1946, os
donuts do americano William
Rosenberg faziam tanto sucesso que o horário do lanche das indústrias da região da
Nova Inglaterra passou a ser ajustado ao
seu itinerário. Para facilitar o consumo, o
donut vinha envolto no açúcar e o café simples, sem açúcar, era servido numa caneca.
Todos os clientes mergulhavam o doce no
café antes de saboreá-lo. Os clientes satisfeitos insistiram para que ele abrisse uma
loja. E assim formou-se a grande rede. As
rosquinhas foram criadas no século XVI
por padeiros holandeses, mas ainda não
tinham o tradicional furo no meio. Isso só
apareceu em 1847, criado pelo marinheiro
americano Hanson Gregory. Essa criação
valeu-lhe uma placa de bronze na sua cidade natal, Rockport.
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COM UM VASTO PROGRAMA A COMEÇAR HOJE

Santa Clara arranca com as celebrações do seu 89.º aniversário
cerram com o jogo da Liga
Vitalis de futebol, opondo,
no domingo às 16h00, no
Estádio de S. Miguel, com o
Santa Clara a defrontar o pe-

João Patrício

Presidente Cruz Marques e Fernando Domingos da Comissão Santaclarense

O momento alto das comemorações será o jantar
convívio, agendado para o
dia 30 de Janeiro, (sábado),
no Pavilhão das Portas do
Mar, onde serão alvo de homenagens, atletas e dirigentes do Santa Clara.
Fernando Domingos da
Comissão santaclarense diz:
“vamos homenagear um
ex-dirigente e um homem
incansável dentro da instituição, que é o senhor Carlos
Medeiros, mais conhecido
por “Cardoso”. Temos ainda
os atletas muito reputados
dentro da instituição que
vem do Canadá, Virgínio da
Costa (Martelo), que foi um
dos jogadores com maior

técnica que passou pelo futebol português, e o José Francisco Lima (Francisquinho),
foi capitão da equipa do
Santa Clara, durante alguns
anos, Mário Raposo Furtado, (Marinho), antigo atleta
do hóquei em patins.
O jantar, presidido por
Carlos César, líder do Governo Regional dos Açores,
contará com as presenças
do Secretário de Estado da
Juventude e Desporto, dr.
Laurentino Dias, da presidente da Câmara Municipal
de Ponta Delgada, dra. Berta
Cabral, além de outros convidados, com destaque para
Pedro Pauleta e para Genuíno Madruga, navegador so-

litário açoriano que deu duas
voltas ao Mundo.
A partir das 20h00 os
convidados começam a chegar ao pavilhão da Portas do
Mar, com entrada pela porta
principal, situada em frente
à escadaria. Os fotógrafos e
repórteres podem estar presentes para os contactos que
entenderem.
Antes do jantar serão
proferidos os discursos pelas
principais entidades, seguindo-se as homenagens aos
ex-dirigente, Carlos Cardoso; ex-jogadores Martelo e
Francisquinho, vindos propositadamente do Canadá, e
ex-hoquista Marinho
As comemorações en-

Lic. 5442 AMI

As Portas do Mar são
amanhã (sábado), o palco do
ponto alto das celebrações
do 89.º aniversário do Santa
Clara, que tem como lema
“Coração de um Povo, Orgulho de uma Região”.
O vasto programa elaborado pela Comissão do Aniversário, arranca na manhã
de hoje, pelas 11h30, com a
visita à Escola Secundária da
Ribeira Grande, dos técnicos
principais e dirigentes entre
outras personalidades ligadas
ao desporto, para contactos
com os alunos, prosseguindo
pelas 15h30, desta feita para
os alunos da Escola Secundária Domingos Rebelo de
Ponta Delgada, que acontecerá no Pavilhão Sidónio
Serpa, onde estarão presentes o Internacional português
Pedro Pauleta, o velejador
açoriano Genuíno Madruga
e o veterano jornalista João
de Brito Zeferino.
O primeiro dia das celebrações encerra na Aula
Magna da Universidade
dos Açores, com um colóquio com as intervenções
do autarca e comentador
desportivo Fernando Seara,
Genuíno Madruga, o jornalista João de Brito Zeferino e
o maior marcador de sempre
da Selecção Nacional Pedro
Pauleta, que será moderado pelo jornalista Fernando
Guerra.

núltimo classificado da Liga
Vitalis, o Penafiel e de novo
espreita a oportunidade de se
isolar no comando da classificação geral.

“Quer vender a sua Casa?”
Ganhe uma viagem

A campanha decorre entre os dias 20 Janeiro e 20 de Março de 2010.

CMW - SMI, Lda. - Solmar Avenida Center, Loja 17 www.houselife.pt - geral@houselife.pt Telef.: 296 305 450
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FUTSAL JUVENIS

FUTSAL FEMININO

Maia empata com Atalhada Atalhada “cai” na Maia

Decorreu, no passado sábado, mais
um encontro de Futsal, no escalão de Juvenis. No pavilhão da Pavilhão da EBI da
Maia, os Juvenis do Maia Clube Açores e
os do Atalhada Futebol Clube, em Futsal,
protagonizaram um encontro de bom nível
naquela que foi a 16ª, e penúltima, jornada
da prova.
A ambição de ambas as equipas eram
diferentes, pois ambos os conjuntos têm palmilhado por caminhos um pouco diferenciados.
Uma vez que o campeão da prova já estava apurado – o Clube Desportivo Covoada
– outras equipas lutam pela conquista dos
lugares cimeiros da tabela classificativa. Assim, o segundo posto era o objectivo da equi-

pa do Atalhada, pois a vitória permitia ultrapassar o seu “rival” Sport Lagoa e Benfica,
ao passo que o Maia pretendia vencer para
alcançar o quarto posto. Contudo, ambas as
equipas viram inviabilizadas as suas pretensões.
Neste encontro, desde cedo, o Atalhada
Futebol Clube mostrou grande eficácia defensiva, apostando no contra-ataque dos seus
jogadores como a sua melhor arma. O Maia
foi equilibrando a partida, gradualmente,
com lances de perigo que começaram a surgir na baliza à guarda de Ricardo. Contudo,
e já perto do intervalo, Hugo, do Atalhada,
iniciou uma jogada na sua zona defensiva
servindo soberbamente o seu companheiro
Carroça para este inaugurar o marcador.
O balneário deu ânimo à equipa da Maia
que ao regressarem logo empataram a partida com um golo de belo recorte técnico,
surpreendendo toda a defesa do Atalhada.
Mas a equipa visitante não baixou os braços
e voltou para a frente de ataque, e acabou
mesmo por passar para a frente do marcador
por intermédio de José Luís (1-2), e quase
de imediato o Atalhada voltou a dilatar o resultado a seu favor, por intermédio de Hugo
(1-3).
A perder, o Maia voltou-se para o contra-ataque e assim conseguiu restabelecer
a igualdade no marcador (3-3). A partir de
então, o jogo não mais se alterou embora
ambas as equipas ainda tiveram tempo para
criar diversas oportunidades flagrantes de
golo, sem qualquer resultado no placard.
O empate acabou por ser um resultado
justo pelo que foi produzido pelas duas formações.
CA

O Futsal feminino esteve em destaque
no passado fim-de-semana, no escalão de
seniores, com o encontro da jornada a desenrolar-se no Pavilhão da EBI da Maia.
A equipa local recebeu venceu o Atalhada por um resultado expressivo (8-3), embora os números não transpareçam o que de
facto se passou dentro do Pavilhão.
Com o Clube Desportivo Santa Clara de
folga, coube a estas duas formações darem
um bom espectáculo de Futsal, aos muitos
espectadores que encheram o recinto.
Este foi um encontro muito renhido, com
ambas as equipas a entrarem em campo determinadas a vencer o desafio. E notou-se
pela destreza e rapidez que as equipas entraram em campo. Nos primeiros minutos,
os passes ao primeiro toque e os contra-ataques pelas alas eram uma aposta de ambas
as equipas.
Mas foi a equipa de Rodrigo Macedo
que marcou primeiro, e após o segundo golo
começou com alguma naturalidade a tomar
conta do desafio. A agravar a situação para

a Atalhada, Natércia Pereira, capitã da equipa lagoense, pouco tempo depois de marcar
pela sua equipa, teve que abandonar o jogo
por lesão. Paulo Jorge Sousa, técnico da
equipa visitante, soube muito bem lidar com
a situação inesperada e reorganizou o seu xadrez em campo.
Mas ao contrário do esperado, o Atalhada não conseguiu superar a equipa da casa,
que nunca abrandou de ritmo, acabando por
marcar cinco golos. As visitantes ainda conseguiram marcar mais um golo, à guardiã
Daniela, por intermédio de Ana Batista, e
assim reduzir para 5-2.
A parte complementar foi um mar de
fragilidades por parte do Atalhada que andou muito perdido, e assim facilitou a vida
às atletas da casa, acabando estas por marcar
mais três golos. Insatisfeitas, as atletas da
Lagoa ainda voltaram a marcar, desta feita
por Mariana Saraiva reduzindo para 8-3.
A arbitragem esteve em bom plano e não
comprometeu. ll
CA

FUTEBOL JOVEM NOS ARRIFES

1.ª CONTAGEM DE TIRO AOS PRATOS

Torneio Regional Inter Associações Sub - 18
José Luís Tavares

Tendo como o palco o renovado campo de futebol dos Arrifes,
tem início hoje, prosseguindo
amanhã e terminando no domingo,
o Torneio Regional Inter Associações em Sub – 18, em que todos
jogam contra todos, a duas voltas
e a pontos.
Presentes estarão as Associações de Futebol de Ponta Delgada,
Angra e Horta, onde, segundo os
regulamentos, uma selecção terá
de jogar duas vezes num só dia,
(manhã e tarde).
Cada partida terá a duração de
70 minutos, com 35’ de cada parte

e intervalo de 10’.
Haverá taças para as três selecções e medalhas para todos os
intervenientes.
As Associações através dos
respectivos Conselhos Regional de
Arbitragem designaram um árbitro, para fazer parte integrante dos
trios, que dirigirão todos os jogos
do torneio.
Por Ponta Delgada foi nomeado Duarte Travassos, por Angra
Aníbal Medeiros e pela Horta,
Luís Sousa.
Calendário dos jogos e horas é
o seguinte:
Dia 29 (6.ª feira) pelas 10h00
– A.F. Angra do Heroísmo – A.F.
Ponta Delgada
17h00 – A. F. Horta – A. F.
Angra do Heroísmo
Sábado (30): 10h00 – A.F Ponta Delgada – A.F. Horta
17h00 – A.F. Ponta Delgada

– A.F. Angra do Heroísmo
Domingo (31): 9h30 – A.F.
Angra do Heroísmo – A.F. Horta
15h00 – A.F. Horta – A.F.
Ponta Delgada.
Futebol Júnior
São Roque – Vitória do Pico a
abrir o “Regional”
É já conhecido o calendário
respeitante ao Campeonato Regional de Juniores “A”, que vai decorrer de 6 de Fevereiro a 13 de Março, e que será disputado a pontos e
em duas voltas.
O Grupo Desportivo de São
Roque, representante da Associação de Futebol de Ponta Delgada,
recebe no seu reduto, na ronda
inaugural, o Vitória da ilha do
Pico, representante da Associação
de Futebol da Horta.

A partida está marcada para 6
de Fevereiro (sábado) e o pontapé
de saída será dado pelas 15h00.
O Sport Clube Angrense
(A.F.A.H.) é a outra equipa participante neste campeonato Regional.
Quadro completo de todos os
confrontos:
1.ª Jornada – 6/2; Desportivo
de São Roque – Vitória do Pico
2.ª Jornada – 13/2; Angrense
– Desportivo de São Roque
3.ª Jornada – 20/2; Vitória do
Pico – Angrense
4.ª Jornada – 27/2; Vitória do
Pico – Desportivo de São Roque
5.ª Jornada – 6/3; Desportivo
de São Roque – Angrense
6.ª Jornada – 13/3; Angrense
– Vitória do Pico
Todos os “duelos” têm a particularidade de terem o seu início
pelas 15h00.

Marco Oliveira de
mira afinada
Efectuou-se no fim-de-semana
passado, no Clube Desportivo de Tiro
de S. Miguel, a 1.ª contagem para o
Campeonato de S. Miguel de Tiro aos
Partos, na modalidade de Fosso Universal, tendo como vencedor o atirador
Marco Oliveira.
Este sábado, dia 30 de Janeiro
pelas 14H30, irá se realizar a 1.ª prova de Pistola Standart 22Lr (25m) no
CDTSM.
Os resultados da 1.ª Contagem
para o Campeonato de São Miguel de
Fosso Universal, foi a seguinte.
1.º Marco Oliveira 48 (50) pratos
2.º Mário Rodrigues 44 (50) pratos
3.º Álvaro Tavares 44 (50) pratos
4.º Paulo Casanova 42 (50) pratos
5.º Carlos Aguiar 42 (50) pratos
6.º Eduardo Mendonça 41 (50) pratos
7.º António Carvalho 38 (50) pratos
8.º Luís Reis 36 (50) pratos
9.º Carlos Rocha 32 (50) pratos
10.º João Lima 26 (50) pratos
11.º Miguel Cardoso 17 (50) pratos
12.º Emanuel Couto 17 (50) pratos

Desporto
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SÁBADO

IV Torneio de Xadrez
Intermunicípios 2010
Nesta IV Edição do Intermunicípios, que conta, pelo
quarto ano consecutivo, com o apoio das seis Câmaras
da Ilha de São Miguel, tendo já manifestado a sua adesão
as Câmaras do Nordeste, Ribeira Grande e Ponta Delgada.
Povoação, Vila Franca e Lagoa não deixarão de dar o seu
apoio como o fizeram nas outras três edições.

João Patrício
Pela primeira vez, o Torneio de Xadrez
Intermunicípios ultrapassa, na primeira
Jornada, o bonito número de 100 inscrições, prevendo-se que o total das inscrições atinja os 120 alunos da rede escolar
da Ilha de São Miguel. É já amanhã (sábado), que mais de uma centena de alunos
vão jogar e confraternizar quebrando um
interregno de seis meses já que a última
Jornada do III Intermunicípios foi realizada em Junho de 2009.
Para que este evento se torna uma vez
mais realidade, foi importante o apoio da
Câmara Municipal do Nordeste, à prova,
com um lanche e uma lembrança, Meda-

lha, para cada participante. A Associação de Xadrez da Região Autónoma dos
Açores comparticipa com um subsídio
e a cedência a título de empréstimo, do
material de jogo, Tabuleiros e relógios.
A Escola Secundária do Nordeste apoia
com a cedência de Instalações e material informático. Nesta IV Edição do
Intermunicípios, que conta, pelo quarto
ano consecutivo, com o apoio das seis
Câmaras da Ilha de São Miguel, tendo já
manifestado a sua adesão as Câmaras do
Nordeste, Ribeira Grande e Ponta Delgada. Povoação Vila Franca e Lagoa não
deixarão de dar o seu apoio como o fizeram nas outras três edições.
Fazem parte do número de inscritos,
o vencedor das duas Edições anteriores:
Afonso Fernandes da EBS Antero de
Quental e a Vencedora Feminina da edição de 2009:

Afonso Fernandes da Escola Antero de Quental - Vencedor Absoluto em 2008 e 2009

Jenifer Medeiros da EBS de Nordeste - Vencedora Absoluta em 2009

JANTAR CONVÍVIO

Red Boys On Fire trocam galhardetes
com Penaboys
Solidificando a sua “perfomance”
desportiva, a claque que apoia o Santa
Clara os “Red Boys On Fire”, a anteceder o jogo de domingo, no Estádio de São
Miguel, entre o Santa Clara e o Penafiel,
em prélio inserido no programa da 17.ª
jornada da Liga Vitalis, organiza esta
sexta-feira, pelas 20h30, num restaurante
no Livramento, um jantar de confraterni-

zação, com os Penaboys, (Associação de
Apoio ao Desporto do FC Penafiel).
Para Carlos Lima da claque dos Red
Boys On Fire, este convívio, mais não é
do que um jantar para estreitar laços de
amizade entre as duas claques, visando no
futuro estreitar estes laços com claque de
outros clubes.

LIGA SAGRES

Sp. Braga recebe Sporting CP hoje,
(19:45 RTP)
O Sporting de Braga, líder da Liga
portuguesa de futebol e com pleno de
vitórias, até o momento, diante os três
“grandes”, recebe esta sexta-feira o
Sporting, no encontro que abre a 17.ª jornada.
No jogo da primeira volta, os
bracarenses venceram em Alvalade, por
2-1, e agora reencontram os “leões” com
o objectivo de manterem-se no topo da
tabela, recebendo o clube de Lisboa num
estádio onde apenas cederam dois pontos
em 24 (só um “nulo” com a Naval).

O Sporting chega a Braga com a “embalagem” de sete vitórias consecutivas
(entre campeonato, Taça da Liga e Taça
de Portugal) e apenas cinco dias do “clássico” no Dragão com o FC Porto, nos
quartos-de-final da Taça de Portugal.
À espera de um “tropeção” do
Sporting de Braga está o Benfica, que segue com os mesmos pontos que o líder e
recebe, amanhã, o Vitória de Guimarães,
clube que ganhou na última passagem
pela Luz, por 1-0, resultado que eliminou
os “encarnados” da Taça de Portugal.
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O seu espaço começa aqui!
Gráfica Açoreana, lda.

Espaço Londres
Mediação Imobiliária
Av. D. João III, nº73
Tel. 296 382 100 Fax: 296 382 163 - espacolondres@mail.telepac.pt

Ref. E0052- Ponta Delgada
(Urbe Oceanus)

T3- 5º Piso, constituído por sala comum,
cozinha, 3 quartos, 2IS, tratamento roupa.
Arrecadação e dois lugares de estacionamento em cave.

Ref. E0056 - Ponta Delgada
(Urbe Oceanus)

T3 – 2º piso, constituído por sala comum,
cozinha, 3 quartos, 2 IS, tratamento roupa.
Arrecadação e dois lugares de estacionamento em cave.

Urbe Oceanus - IV Fase

Apartamentos T1, T2, T3, T4, T5 e áreas comerciais. Entrega - 4º Trimestre 2009

Ref. E0050- Ponta Delgada
(Urbe Oceanus)

T4 – 4º piso, constituído por sala comum,
cozinha, 4 quartos, 2 IS, tratamento
roupa. Arrecadação e dois lugares estacionamento em cave.

Ref. E0054- Ponta Delgada

Moradia constituída por 3 pisos.
Sala, sala jantar, 2 quartos, sótão c/ 2 quartos, cozinha c/ copa, 2 IS, terraço, quintal
c/arrumos e cozinha.

Grupo Marques na mediação do seu imóvel

Ref. E0053 - Ponta Delgada
(Urbe Oceanus)

T2 – 5º piso, constituído por sala comum,
2 quartos, cozinha, 1 IS, Arrecadação e 1
lugar de estacionamento.

Ref. E0049 - Ponta Delgada
(Av. Príncipe Mónaco)

T3 - 3º Piso, constituído por sala comum,
cozinha, 3 quartos, 1 IS.

Pessoas
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Lions de S. Miguel promove
Baile de Solidariedade
Num baile de solidariedade, o Lions Clube de São
Miguel juntou-se aos demais clubes e ao Rotary para,
em conjunto, organizarem a nova edição do baile de
Carnaval, cuja receita reverte a favor de acções de
solidariedade.
A este baile acorreram sócios dos vários clubes espalhados pela ilha de S. Miguel que deram por bem
empregue o serão de sexta-feira à noite.
O Coliseu Micaelense abriu assim a sua temporada de Carnaval com um Baile de Solidariedade, que
juntou muitos participantes em verdadeiro ambiente
festivo e alusivo à quadra que vivemos.
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Complete a grelha de forma a que cada
linha, cada coluna e cada uma das caixas 3x3
contenha todos os números de 1 a 9...

LIC. Nº 7517 - AMI

sudoku

u
em staq
de

www.ao-imobiliaria.pt
E-mail: ao-imobiliaria@ao-imobiliaria.pt

Solução:

anedotas
No jornal:
‘Um surdo-mudo foi hoje atropelado por um comboio tendo morte instantânea.
“É a segunda vez que tal desgraça me acontece”, são as declarações do próprio
Veja o desenvolvimento nas páginas centrais.’

e

Bom apartamento T2 com suite,
zona calma de Ponta Delgada
127.900€ - Venha conhecê-lo!

Ampla moradia T4 com garagem, jardim
e quintal - Capelas 250.000€

Apartamento T2 com arrecadação, 2
lugares de garagem, cozinha equipada
em Ponta Delgada - 132.500€

Apartamento T3 pronto a estrear com
garagem e arrecadação - Paim.
175.000€

Apartamento T2 com estacionamento
em Rabo de Peixe - 95.000€

Duplex T5 em Ponta Delgada.
Óptimo investimento - 145.000€

Terreno com projecto com 133m2 na
Ribeira Grande - 47.500€

Espaço Comercial para venda-arrendamento. Preço sob consulta.

Ruína com terreno de 520m2 nos
Arrifes - 75.000€

Terreno com 1020m2 nos Fenais da
Luz - 33.000€

Num exame de rotina, o médico do Hospício pergunta para um dos seus pacientes:
- E então, Napoleão, o que foi que inventaste desta vez?
- Eu inventei um objecto que permite ver através das paredes.
- É mesmo? - Pergunta o médico, céptico. - E como se chama esse objecto?
- Janela.
A mulher comenta com o marido:
- Querido, hoje o relógio caiu da parede da sala e por pouco não bateu na cabeça
da minha mãe.
- Maldito relógio. Sempre atrasado...

CARANGUEJO
(21/06 a 22/07)

CARNEIRO
(21/03 a 20/04)

Não lhe agrada ter que lidar com
o lado mais superficial das outras
pessoas, já que sente necessidade de
comunicar de um modo profundo e
intimista.

Procure analisar até que ponto se
deixa afectar pelo sentimento de que
não é uma pessoa realizada. Poderá
saborear melhor quando na mó de
cima.

Tudo o que tenha a ver com compras
para a casa poderá suscitar-lhe maior interesse do que é usual. Mas procure conter-se em relação à extravagância.

Período de maior sintonia com o seu
grupo de amigos. Abra-se ao exterior,
conviva de modo mais intenso. Cuidado com as pequenas distracções.

GÉMEOS
(21/05 a 20/06)

É um bom dia para iniciar um projecto
ou estabelecer um contacto. Procure dar
maior atenção ao seu corpo e à prática de
exercício físico.

Os próximos dias serão favoráveis
para levar a cabo um estudo ou qualquer
outra actividade intelectual. Poderá ter
contactos de amigos distantes.

Este trânsito traz-lhe grande vigor
mas também aumenta a sua sensibilidade. Há tendência para o ciúme
excessivo em relação à pessoa que
ama.

2004

AQUÁRIO
(20/01 a 19/02)

Ser-lhe-á especialmente difícil
esconder os seus sentimentos das
outras pessoas. Mas possivelmente
nem sentirá necessidade ou vontade
de o fazer!
PEIXES
(20/02 a 20/03)

SAGITÁRIO
(22/11 a 20/12)

Terá maior capacidade para apreciar um bom perfume, saborear um
prato ou acariciar uma pele. E se tiver música ambiente de que gosta,
tanto melhor!

Não considere este momento
como tempo perdido. O encontro
consigo é uma terapia para o espírito. Ganhará novas forças para as
realidades do amanhã.

2006

2003

horóscopo

Sem um termo de comparação
oposto, não se apreciaria o bem ou a
beleza. Analise até que ponto se deixa afectar pela frustração que sente
nesta fase.

ESCORPIÃO
(24/10 a 21/11)

VIRGEM
(23/08 a 22/09)

É possível que veja a sua actividade profissional relacionada, de algum
modo, com temas tão diversos como
património, alimentação ou serviços.

CAPRICÓRNIO
(21/12 a 19/01)

BALANÇA
(23/09 a 23/10)

LEÃO
(23/07 a 22/08)

TOURO
(21/04 a 20/05)

RUA MACHADO DOS SANTOS, 74 LOJA 11

9500-083 PONTA DELGADA - TEL. 296 288 754/ 915 200 237/ 969202249

2001

ROSÁRIO- LAGOA
PERAFITA - MATOSINHOS
Rui Ferreira 933250032

HYUNDAI GETZ 1.5 CRDi

PEUGEOT 307 HDi

SMART CABRIO CDi

TOYOTA AVENSIS 2.0 D4D

DA- VE - FCC - RCD

60.000 km - AC - JLL

AC - JLL - RCD - CB

GARANTIA 12 MESES

4 900€

VERSÃO PREMIUM

ruiferreira1975@gmail.com

9 000€

9 500€

10 000€

Tempo Sociedade
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CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA DELGADA

EDITAL
INTERRUPÇÃO DE TRÂNSITO
JOSÉ MANUEL ALMEIDA DE MEDEIROS, VEREADOR DA CÂMARA
MUNICIPAL DE PONTA DELGADA, informa que por motivos da Obra de Infra-Estruturas
de Saneamento Básico na Rua da Boavista (Reparação de Anomalias), freguesia de São
Sebastião, fica interrompido o trânsito na referida Rua a partir do dia 1 de Fevereiro de 2010
com a duração de 3 semanas.
Paços do Município de Ponta Delgada, 27 de Janeiro de 2010
O VEREADOR DO TRÂNSITO E OBRAS MUNICIPAIS
JOSÉ MANUEL ALMEIDA DE MEDEIROS

Previsão do estado do tempo para Sábado
GRUPO OCIDENTAL

GRUPO CENTRAL

GRUPO ORIENTAL

Períodos de céu muito
nublado com boas abertas
aumentando
de nebulosidade durante a
tarde.
Aguaceiros fracos e
dispersos.
Vento leste muito fresco
(40/50 km/h) com rajadas
até 65
km/h tornando-se fresco
(30/40 km/h).
Mar grosso tornando-se
cavado.
Ondas leste de 4 metros.

Períodos de céu muito
nublado com boas abertas aumentando
de nebulosidade durante
a tarde.
Aguaceiros a partir da
tarde.
Vento leste muito fresco
(40/50 km/h) com rajadas até 70
km/h.
Mar grosso.
Ondas leste de 4 metros.

Períodos de céu muito
nublado com boas abertas aumentando
de nebulosidade durante
a tarde.
Aguaceiros a partir da
tarde.
Vento leste muito fresco
(40/50 km/h) com rajadas até 70
km/h.
Mar grosso.
Ondas leste de 4 metros.
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Destaque: “Arma Mortífera” - RTP 1

Destaque: “Tudo por um Sonho” - TVI

BIBLIOTECAS
Ponta Delgada
De 2.ª a 6.ª das 09h00 às 19h00 - Sábado das 14 às 19h00

Ribeira Grande
De 2ª a 6ª feira das 09h00 às 18h00

Museu “Casa do Arcano” Madre Margarida do Apocalipse

Aberto de 2ª a 6ª feira,
das 09h00 às 17h00, ininterruptamente.
Rua João d’Horta, Matriz Ribeira Grande

CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA
07.30 Bom Dia
Açores
09.30 Hollywood.pt
10.00 Só Visto!
11.00 Informação
11.05 Artes de Rua
11.35 Sangue do
Meu Sangue
13.00 Jornal
da Tarde
13.30 Jornal
da Tarde
RTP1
14.40 Vila Faia
15.30 National
Geographic
16.20 SID Ciência
16.40 Olivia
16.55 Informação
17.00 Jornal das 17
18.00 Bom Dia
Compacto
18.45 Estação
de Serviço
19.45 Ler +
19.55 O Tempo

20.00
20.30
20.45
21.30
22.00
22.10
00.00
00.15
00.20

02.30

Telejornal
O Tempo
Manchetes
Momentos
Troféu
André Rieu
Musical
Notícias
O Tempo
Cinema
“O Advogado
do Diabo”
O impressionante recorde
de casos vitoriosos, proporcionou ao
bem sucedido
advogado Kevin Lomax uma
tentadora proposta...
Euronews

05.30 Bom Dia
Portugal
09.00 Praça
da Alegria
12.00 Jornal
da Tarde
13.20 Chamas
da Vida
14.20 Sangue do
Meu Sangue
15.15 Portugal
no Coração
17.00 Portugal
em Directo
18.15 O Preço Certo
19.00 Telejornal
20.40 Futebol
Liga Sagres
Sp. Braga-Sporting
22.00 Cinema
“Arma
Mortífera 4”
00.25 Sangue
Fresco
Bill e Sookie viajam para Dallas,
tal como haviam prometido
a Eric. Entretanto, Jason é alvo
de uma brincadeira humilhante. Maryam
faz uma festa
de aniversário
para Tara.
01.15 Journeyman
Dan regressa
ao passado
para proteger
a testemunha
de uma morte anunciada.
Jack continua a
sua investigação...
02.35 Televendas

06.15 Zig Zag
13.00 Sociedade
Civil
14.30 Diário
Câmara Clara
Repetição
14.40 Da Terra
ao Mar
Repetição
15.10 National
Geographic
Repetição
16.00 Zig Zag
17.30 A Fé
dos Homens
18.00 A Alma
e a Gente
Repetição
18.30 Zig Zag
19.40 Dois Homens
e Meio
20.10 National
Geographic
O LSD
por dentro
21.00 Jornal 2
21.44 Mad Men
22.30 Diário
Câmara Clara
22.40 O Legado
do Vento
23.35 5 Para
a Meia-Noite
00.40 Palcos
Eric Clapton
e Steve
Winwood
ao vivo
02.40 Bastidores
Repetição
03.05 Euronews
04.25 Diário
Câmara Clara
04.30 Sociedade
Civil

05.00 SIC Notícias
06.00 Edição
da Manhã
09.10 Companhia
das Manhãs
12.00 Primeiro
Jornal
13.20 Mulheres
Apaixonadas
14.25 Vida Nova
17.05 Paraíso
18.10 Nós Por Cá
19.00 Jornal
da Noite
Vencer
o Cancro
20.45 Perfeito
Coração
22.00 Viver a Vida
Miguel faz elogios a Luciana
e Jorge fica enciumado. Miguel
antecipa-se
para empurrar
a cadeira de rodas, mas Jorge
impede-o. Pouco depois, Luciana está cercada pelas suas
amigas e Jorge
fica deslocado.
Teresa e Marcos relembram
alguns momentos...
23.15 Cinema
Filme
a Designar
01.55 Quando o
Telefone Toca
03.45 Ciranda
de Pedra
04.25 Televendas

06.00 Diário
da Manhã
09.15 Você na TV
12.00 Jornal da Uma
13.00 As Tarde
da Júlia
16.00 Quem Quer
Ganha
17.15 Morangos
com Açúcar
19.00 Jornal
Nacional
20.15 Euromilhões
20.30 Meu Amor
21.30 Deixa Que
Te Leve
22.15 Sentimentos
23.30 Cinema
“X-Men 2”
01.30 Sempre
a Somar
03.00 Cinema
“The Cheetah
Girl
Tudo por
um Sonho”
Quatro adolescentes estão a
ensaiar para a
competição de
talento da escola, quando são
descobertas por
um famoso produtor musical.
Ele quer transformá-las em
algo que não
são e o caminho
para o estrelato
pode abalar a
amizade entre
elas.
04.30 TV Shop

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

EXPOSIÇÃO DE PORCELANA E FAIANÇA ARTE DO FOGO
Exposição de Ugolina Ferreira
Patente de 27 de Novembro até 11 de Março
EXPOSIÇÃO DE PINTURA TEMPO NO TEMPO
Transcendendo o espaço e o tempo
Exposição de Ferreira Pinto
Patente de 15 de Janeiro até 4 de Março
EXPOSIÇÃO DE PINTURA SÃO MIGUEL em paisagem
Exposição de Lúcia de Melo
Patente de 8 a 28 de Janeiro

MUSEU CARLOS MACHADO
Museu Móvel MCM

GALERIA FONSECA MACEDO
“FENAIS DA LUZ”
EXPOSIÇÃO DE DESENHO DE CATARINA BRANCO
PATENTE DE 14 DE JANEIRO A 28 DE FEVEREIRO
DE 2ª A SÁBADO DAS 14H ÁS 19H

CINEMA
CASTELLO LOPES - PONTA DELGADA
Parque Atlântico
SALA 1

“OUVISTE FALAR DOS MORGANS?”
13H00**, 15H40, 18H30, 21H30, 00H10*

SALA 2

“2 AMAS DE GRAVATA”
13H20**, 15H50, 18H20, 21H40, 23H50*
SALA 3

“UMA AVENTURA NA CASA ASSOMBRADA”
“SHERLOCK HOLMES”
12H50**, 15H30, 18H10, 21H20, 00H00*

SALA 4

“AVATAR”
13H10, 14H00, 16H30, 17H30, 21H10, 00H20*
(* 6.ª E SÁB - **SÁB E DOM)

Agenda
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Efemérides
1505 - Morre frei Miguel Contreiras, confessor da rainha D. Leonor, determinante
na fundação da Misericórdia de Lisboa.
1801 - Ultimato franco-espanhol. França e Espanha exigem a Portugal o abandono da aliança inglesa e o fecho dos portos nacionais aos navios britânicos.
1825 - É fundada a Faculdade de Medicina do Porto.
1838 - Sai o primeiro número de O Tempo, dirigido por José Estêvão.
1867 - O Governo de Joaquim António de Aguiar apresenta a proposta de reforma administrativa, que aumenta a centralização dos poderes.
1876 - Primeira assembleia-geral da Sociedade de Geografia de Lisboa, depois
da autorização real de 10 de Novembro de 1875, para a criação. O conde de São
Januário e Luciano Cordeiro assumem a direcção.
1886 - Karl Benz põe em funcionamento o primeiro motor automóvel a gasolina.
1891 - Começa o consulado de 04 anos da rainha Liliuokalani do Haiti. Terminaria em 1895 com a anexação do arquipélago aos EUA.
1892 - D. Carlos cede 20 por cento da sua dotação para controlo do défice das
contas públicas.
1894 - Manifestações das associações comerciais e industriais de Lisboa, contra
a política fiscal do Governo de Hintze Ribeiro.
1919 - Começo da Lei Seca. É aprovada a 18ª Emenda à Constituição dos EUA
que proíbe o fabrico, transporte e venda de bebidas alcoólicas.
1923 - Pio XI proclama São Francisco de Sales patrono dos jornalistas.
1963 - Abre a segunda frente de guerra em Angola, no enclave de Cabinda.
1975 - Morre o cineasta português Manuel Guimarães, realizador de “O Desterrado”.
1978 - É fundada a UEDS, União de Esquerda para a Democracia Socialista.
1980 - O Senado norte-americano apoia o boicote aos Jogos Olímpicos de
Moscovo.
1981 - O Governo português levanta as restrições às relações comerciais com o
Irão, após a libertação dos reféns norte-americanos.
1989 - A estação inter-planetária Phobos entra na órbita do planeta Marte.
1990 - Acidente em Constância. Várias toneladas de cloro são libertadas para a
atmosfera, durante a descarga de um camião-cisterna.
1992 - O dirigente russo Boris Ieltsine defende a eliminação de todas as armas de
destruição maciça existentes no mundo.
1993 - O presidente dos EUA Bill Clinton anula a Lei que impede a entrada de
homossexuais no Exército norte-americano.
1996 - O presidente da França Jacques Chirac anuncia o fim dos testes nucleares
franceses.
1997 - O neto de Mahatma Gandhi lança ao Ganges as cinzas do estadista indiano, encontradas em 1996, no cofre de um banco.
2003 - O Pentágono admite a presença de militares norte-americanos no Norte
do Iraque.
2004 - O actor e encenador Jorge Silva Melo recusa o Prémio Almada para teatro, atribuído pelo Instituto das Artes.
2005 - Um incêndio destrói grande parte dos arquivos do Liceu Camões, em
Lisboa.
2006 - Vaga de frio provoca queda de neve em Lisboa, pela primeira vez em 52
anos.
2007 - É publicado em Diário da República o decreto-lei que obriga as empresas
que façam obras a entregar o IVA directamente ao estado e não ao empreiteiro.
2008 - O primeiro-ministro anuncia a substituição, a seu pedido, dos ministros da
Saúde e da Cultura e do secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, numa remodelação acolhida com fortes críticas à acção de Correia de Campos e a Isabel Pires
de Lima. Ana Jorge é a nova ministra da Saúde e José António Pinto Ribeiro fica
com a pasta da Cultura
2009 - Morre Mário Aguiar, capitão de Abril e primeiro administrador da
hidroeléctrica de Cahora Bassa, Moçambique, 76 anos.

INFORMAÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA

Ponta Delgada
296203000

Nordeste
296488318-296488319

Vila Franca
296539420

Bombeiros de Ponta
Delgada
Todos os dias 17h00
– 20h00
Incluindo Sábados, Domingos e Feriados

Ribeira Grande
2964721 28-296472727

TÁXIS

Povoação
296585197-296585155

Ponta Delgada
296282022-296205500
- 296629630

FARMÁCIAS

MISSAS
08H00 - Santuário do

PACHECO
DE
MEDEIROS - Rua
Açoreano Oriental
Telefone: 296 306450

RIBEIRINHA - Rua do
Jogo
Telefone: 296 479202

MOVIMENTO
AÉREO

8H30

296284327

12H30

Ribeira Grande

18H30.

296472120-296473410

Domingos,

Lagoa

Chega de Lisboa às
9h25
Parte para Lisboa às
10h25

8H30,

296960410

10H30,

Vila Franca

12H00

296539312

e 17H00

Furnas
296549040-296540042

Rabo de Peixe
296491163-296492033

Capelas

Feminino
da Mãe de
Deus
11H00 -

São José e
São Pedro

12H00 - Igreja Matriz
12H30 - Igreja Lagedo
18H00 - São José
Igreja do

296298742-296989433

Imaculado

Santa Maria
296820110-296820111296820112-296820110

Para a Terceira às 7h00,
10h00, 10h50, 15h00 e
20h25
Para Santa Maria às
6h30 e 19h00
Para a Horta às 7h30 e
13h40
Para São Jorge às 15h50
Para as Flores às 9h10
Para o Pico às 8h40

NAVIOS
DA MUTUALISTA
AÇOREANA

CORVO: Na Horta,
saindo às 19 hrs para
Ponta Delgada
FURNAS: Em Lisboa,
saindo às 23 hrs para
Ponta Delgada

MARÍTIMO
MARÍTIMO
NAVIOS DA

Transporte Marítimo
Parece Machado, Lda

TRANSINSULAR

BAIA DOS ANJOS:
Em Ponta Delgada

MONTE
BRASIL:
Na Horta largando para
Ponta Delgada
MONTE DA GUIA:
Em Lisboa largando
amanhã para Ponta Delgada
PONTA DO SOL: Em
Leixões

TABELA DE MARÉS

INTERNACIONAL
Partidas para Lisboa às
8h30, 15h05 e 21h25
Chegadas de Lisboa às
7h45, 14h05, 16h30 e
20h25
Partidas para o Porto
18h00
Chegadas do Porto
23h30
Partida para Bóston às
17h45

Coração de
Maria
19H00 -

Igreja de

19H30 -

Lagedo
Igreja Nª Srª

Ponta Delgada

das Neves -

Urgência 296 301 301
Normal 296 301 313

Relva

Ginetes

6.ª feira,

296950950

às 18H

Nordeste

Sábados

PREIA-MAR:
00h23m – 12h48m
BAIXA-MAR:
06h43m – 18h55m

ARRENDA-SE

S. Pedro

BOMBEIROS

SÃO RAFAEL: Em
Lisboa com saída para
Leixões

MOVIMENTO

Internato

Nordeste

296442444-296442996

Parte de Ponta Delgada:

FRIO
HELLENIC:
Vindo do Norte da Europa

Capela do

296550000-296550001296550005-296550006

Maia

Da Terceira às 8h40,
13h20, 17h00, 18h20 e
22h05
De Santa Maria às 7h50
e 20h20
De São Jorge às 12h55
Da Horta às 11h50 e
20h20
Do Pico às 20h05
Das Flores às 15h30

09H00 - São José

Povoação

296488115-296480110296480112-296480118

Chega a Ponta Delgada:

EBERHART
ESSBERGER: Na Horta
largando para Velas,
Pico e Graciosa
SETE CIDADES: No
Pico largando para Flores

Santo Cristo
08H30 - Igreja Matriz

Trânsito

Chegada de Toronto às
7h20
AIR AZORES

PONTA DELGADA

RIBEIRA GRANDE

Central - 296 302530
- 296 205050

POLÍCIA

Casa T1 na Fajã de Baixo.
Telefones: 296 385 721 ou 91 434 9278

De 2.ª feira a

296488111

ESTAGIAR T

às 18H30

Vila Franca

(M/F)

Domingos às 12H horas

A empresa Moniz de Sá, Lda., admite
estagiário/a T
Contactar 296 302 910.

296539900

Ribeira Grande
296 472318 - 296 470100

Este é o vigésimo nono dia do ano. Faltam 336 dias para o final de 2010.
Pensamento do dia: “O homem não vive. Nasce e morre”. Teixeira de Pascoaes
(1877-1952), escritor português.

Centro de
Enfermagem

HOSPITAIS

Lomba da Maia

GABINETE DE
APOIO À VÍTIMA

296446017-296446175

Povoação
296 550050-296 550052

Envie o cupão que está em baixo para a seguinte morada
Rua Dr. João Francisco de Sousa, n.º 14 - 9500 Ponta Delgada

7,00

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

VENDE-SE
Apartamento T2 nas Laranjeiras.
Contactar: 96 3055846

Lotes

Casas

Apartamento

Carros

Motas

Compra
Vende

Compra
Vende
Aluga

Compra
Vende
Aluga

Compra
Vende

Compra
Vende

Nome

8,00
9,00
10,00
11,00
12,00
13,00

Morada
Código Postal
Telefone
Data da Publicação

Anuncie desta forma
1 - Escreva o anúncio no quadriculado
cada letra em cada espaço.
2 - Deixe um espaço entre cada
palavra.
3 - O preço mínimo é de 7,00 + IVA.

5 - O anúncio só é publicado 24h depois.
6 - O cupão deve ser enviado para a morada acima descrita, bem como o seu valor.
7 - No caso de querer obter as respostas na
sua residência, deverá enviar os valores selados
correspondentes.
8 - Este Jornal não sai às segundas-feiras.

Fundado em 1920
ATENDIMENTO
PERSONALIZADO

ÚLTIMA

Açor d”OURO...

Compra OURO-PRATA!
Honramos a excelência na privacidade,
no sigilo e na honestidade.

29 de Janeiro o 2010

www.correiodosacores.net

PAGO A
DINHEIRO

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

tlm: 96 385 7675 - Rua Machado dos Santos nº95, 1º Piso

Proposta não deve passar

FALECIMENTO

Trabalhos a mais nas
obras divide Governo e BE
os designados trabalhos a mais, contrariamente aos vinte e cinco por cento previstos no diploma regional, “revela-se
escasso, mesmo com as novas exigências introduzidas pelo CCP ao nível do
planeamento e execução da obra”. Para
além disso, acrescentou que “a fixação
de um limite de cinco por cento para
trabalhos a mais comporta riscos para o
normal desenvolvimento dos contratos,
que podem traduzir-se em maiores prejuízos para o erário público”.
José Contente contraria a proposta
apresentada pelo Bloco de Esquerda,
realçando que “Governo da República
está mais perto do Governo Regional
dos Açores em matéria de trabalhos a
mais do que o Bloco de Esquerda.” O

próprio diploma nacional foi recentemente alterado de modo a incluir no
limite excepcional dos vinte e cinco por
cento mais obras do que as inicialmente
previstas, mais concretamente obras de
reabilitação e restauro de bens imóveis.
O secretário regional deixou ainda
a garantia de que a adaptação regional
do CCP “não facilita as derrapagens”. A
lógica do controlo de custos no domínio
das empreitadas não se esgota na questão dos trabalhos a mais, passa também
pelas novas exigências ao nível do projecto, do controlo e responsabilidade por
erros e omissões e do reforço dos poderes da fiscalização, entre outras, previstas no Código dos Contratos Públicos e
demais legislação complementar.

A Imobiliária em que mais
portugueses confiam

LAGOA

Moradia V3 c/ Apartamento T1 em Anexo.
Jardim. Garagem.
Localização Privilegiada.
PD2835

275.000,00€

CANDELÁRIA

Moradia V3 c/ Quintal de 185 m2.
Ampla Garagem e Anexo.
Zona Sossegada.
PD2396

140.000,00€

FAJÃ DE BAIXO

Apartamento T3 Semi-Novo.
Local Sossegado.
Junto ao Parque Infantil.
PD2188

150.000,00€

PONTA DELGADA

Moradia com 3 Quartos.
Cozinha Remodelada. Quintal e Terraço.
Centro da Cidade.
PD2639

115.000,00€

Nº1
EM VENDAS
NACIONAL

FAJÃ DE CIMA

Moradia V3 Implantada em Lote de
1000m2. Bons Acabamentos. Áreas
Amplas. Vista Mar e Serra.
PD2984

315.000,00€

RABO DE PEIXE

Moradia V2+1. 2 Pisos.
Entrada Lateral.
Agradável Logradouro. Canil.
PD2894

180.000,00€

ÁGUA DO PAU

Terreno Rústico.
Área Total de 5.000 m2.
Investimento.
PD2122

35.000,000€

RIBEIRA GRANDE

Apartamento Novo. Tipologia T2.
Garagem.
Bons Acabamentos.
PD2655

127.500,00€

ERA PONTA DELGADA

t. 296 650 240

Rua Dr. Hugo Moreira, nº 1 - r/c
9500-792 Ponta Delgada

pontadelgada@era.pt

www.era.pt/pontadelgada

Lic. AMi 5179

A heterogeneidade geológica dos
Açores e “as consequentes e reconhecidas dificuldades ao nível do projecto e execução de determinado tipo de
obras” foi um dos argumentos defendidos pelo secretário regional da Ciência,
Tecnologia e Equipamentos na audição
da Comissão de Política Geral contra a
proposta do Bloco de Esquerda Açores,
relativamente à alteração do Decreto
Legislativo Regional n.º 34/2008/A, de
28 de Julho, que estabelece regras especiais a observar na contratação pública
definida no Código dos Contratos Públicos (CCP).
Em sede de comissão José Contente
defendeu que a fixação, como regra geral, de um limite de cinco por cento para

Ricardo Duarte Velho Cabral
de Medeiros

Faleceu ontem no Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada, Ricardo Duarte Velho Cabral de
Medeiros. Durante muitos anos foi Funcionário da Casa
Bensaúde. Deixa viúva D. Maria Joana Vasconcelos Tavares Neto de Medeiros. Era pai da Engª. Beatriz Neto
Velho Cabral de Medeiros, e das Arquitectas Sofia Neto
Velho Cabral de Medeiros e Clara Neto Velho Cabral de
Medeiros, casada com Engº Nuno Miguel Marques dos
Santos e Silva. Deixa 2 netos, Marta e Vasco Santos e
Silva.
O funeral realiza-se hoje, pelas 11 Horas, após Missa
de Corpo Presente na Capela da Casa Mortuária do cemitério de São Joaquim.
O Correio dos Açores, na pessoa do seu Director,
Américo Natalino de Viveiros, envia a toda a família enlutada, os mais sentidos pêsames.

