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Convicção do Presidente da APPI

Ensino da língua inglesa em Portugal
muito aquém do esperado
Alberto Gaspar está nos Açores a convite da Embaixada dos Estados Unidos
da América. O Presidente da Associação Portuguesa de Professores de Inglês
(APPI) esteve ontem na Universidade dos Açores, onde se deu início ao concurso
“Spelling Bee Açores”. Hoje, o evento decorrerá na ilha Terceira.
O Presidente da Associação Portuguesa de Professores de Inglês disse
ontem “não estar contra a realização
dos testes intermédios”, apesar de reconhecer “que podem, eventualmente
constituir alguma perturbação no calendário escolar, e no desenvolvimento do
ensino e da aprendizagem de qualquer
disciplina”.
As declarações de Alberto Gaspar foram proferidas na Escola Secundária das
Laranjeiras, durante uma visita realizada àquele estabelecimento de ensino.
Sobre este assunto, mais disse que
“o teste intermédio é uma prova de avaliação externa, que pode dignificar as
competências que os alunos têm adquirido, e também o trabalho do professor.
Pensamos que, o inconveniente dos testes intermédios, é que podem passar a
ideia ao professor de que, o professor
deve ensinar para avaliação, o que não
é saudável, visto que, o objectivo do
ensino de qualquer disciplina é ensinar
a disciplina pela disciplina, prezando a
competência dos alunos. Claro, que a
avaliação é um facto indesmentível e
deve estar presente, desde que bem preparada”.
Na opinião do Presidente a APPI,
os alunos das nossas escolas “poderiam
e deveriam estar mais à frente do que
estão”, justificando que “costuma-se
comparar Portugal com países que, por
exemplo, dublam filmes para a televisão. Isto significa que, os diálogos e
as palavras originais, são vertidas para
consumo público na língua desses países, coisa que não acontece em Portugal,
na maior parte dos casos, à excepção de
alguns filmes infantis. Portanto, respeita-se a língua original, o inglês e, depois
há a sua passagem legendada. Se há isto,
poderíamos pensar que é uma ajuda,
porque treina o ouvido dos alunos. Contudo, nós, professores de inglês, gostaríamos que os alunos estivessem mais
desenvolvidos”.
Por outro lado, Alberto Gaspar diz
que existem também outros factores que
inibem a aprendizagem da língua inglesa, como a “redução progressiva da carga horária semanal, embora o discurso
do Ministério da Educação tem sido um
bocado de colocar o inglês como língua
universal de importância crítica para
toda a actividade humana”.
“Também outro factor que tem vin-

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

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

vidades que pretende ampliar no futuro
nos Açores”.
Também o Director da ESL acedeu
a relatar a importância do ensino do inglês, sublinhando que “está mais do que
nunca, na moda, por vários motivos e é
extremamente importante, quer em termos científicos como pelo de desenvolvimento de capacidades de competências
dos alunos. É indiscutivelmente a língua
franca e o seu peso é insubstituível, pelo
que, tudo o que se faz pelo inglês, é pouco. Ou seja, queremos que sejam feitas
mais actividades, que haja mais apoios
em termos de formação, aquisição de
conhecimentos e outras situações”.

Segismundo Morais é Coordenador
Regional da APPI

O Presidente da APPI está nos Açores a convite da Embaixada dos Estados
Unidos da América, onde, em parceria
com a Universidade dos Açores, através
do “American Corner”, a APPI (Associação Portuguesa de Professores de Inglês), a Fulbright Portugal e membros
do 65th Air Base Wing nas Lajes, realiza uma nova edição do “Spelling Bee
Açores”.
Neste concurso, destinado aos alunos
dos 9.º e 10.º anos do ensino público, os

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

“Spelling Bee Açores”

participantes têm que soletrar palavras
em inglês, com um grau crescente de dificuldade.
O concurso que começou ontem, no
Anfiteatro C da Universidade dos Açores, prossegue esta sexta-feira, em Angra
do Heroísmo, no Auditório do campus
da Universidade dos Açores, com início
às 09:30, contando com a participação
de diversas escolas básicas e secundárias da ilha Terceira.
No dia 20 de Fevereiro será Funchal,
na Madeira, sendo que a final do concurso ocorrerá no dia 9 de Maio, no Continente, mais concretamente, em Lisboa,
no Instituto Superior Técnico.
O concurso “Spelling Bee” nasceu
nos Estados Unidos há várias décadas,
e continua a ter como objectivos incentivar a pronúncia correcta das palavras
em língua inglesa, praticar padrões ortográficos comuns e aumentar a confiança
dos alunos na sua capacidade de falar a
língua.
A final será assim, disputada pelos
primeiros prémios de cada concurso regional ou distrital. Quer isto dizer, que
os Açores far-se-ão representar na final
do dia 9 de Maio de 2015, pelo menos,
por dois elementos.
Marco Sousa
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Mercado da Graça vai ser regenerado
Câmara iniciou processo administrativo de posse de terreno em frente
ao Mercado para criar novo parque de estacionamento
O presidente da Câmara Municipal de
Ponta Delgada, José Manuel Bolieiro, anunciou ao ‘Correio dos Açores’ que uma das suas
apostas para este mandato é a regeneração de
raiz do Mercado da Graça e requaliﬁcação da
zona circundante.
“A regeneração daquele espaço requaliﬁcará a oferta da economia local, rural e de
produtos genuinamente nossos face ao actual
estado do Mercado”, sublinhou.
O autarca já deu instruções para se iniciar
o processo de posse administrativa do terreno que ﬁca em frente ao Mercado da Graça
por forma a transformá-lo em parque de estacionamento. A autarquia procurou chegar a
acordo com o proprietário para disponibilizar
o terreno para estacionamento. Nestas condições, a partir do momento em que pretendesse fazer um investimento imobiliário no local,
poderia avançar por o terreno continuar a ser
sua propriedade.
Contudo, o proprietário não aceitou o
acordo e a câmara deu início ao processo de
declaração de utilidade pública que vai levar
à sua posse administrativa. Como o processo passou a uma fase de contencioso e mais
burocrático, a disponibilidade do terreno será
mais demorada.
No espaço vai ser construído um parque
de estacionamento que vai servir directamente o Mercado da Graça.
Mas este é apenas um dos ‘pontos-chave’
do projecto de José Manuel Bolieiro para a
zona do Mercado da Graça. A aposta numa
qualiﬁcação da oferta de estacionamento em
redor do Mercado envolve outros espaços.
O autarca mostra-se esperançado em acertar,
para interesse dos comerciantes do Mercado
da Graça, um acordo com a RTP/A para uma
utilização de lugares de estacionamento que a
televisão açoriana tem disponíveis.

de vender, usos e costumes das populações
locais”. O projecto de regeneração, de raiz
do Mercado da Graça, está dependente dos
fundos comunitários, “estou convencido”,
referiu o autarca, que, “se não houver surpresas negativas quanto ao próximo Programa
Operacional dos Açores” as grandes obras
vão avançar ainda no seu presente mandato
e a conclusão do empreendimento “se não for
neste mandato, será no próximo”.
Mas, completou o presidente da câmara,
este é um projecto que “reconﬁgurará a oferta” do Mercado Graça.
João Paz

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

Presentemente, a câmara está a proceder,
por razões de segurança, à conservação do
tecto do Mercado.
“Eu tenho um projecto para o Mercado
da Graça – e é preciso ver, em deﬁnitivo, a
conﬁguração dos fundos comunitários e o
Programa Operacional dos Açores – para refazer, praticamente de raiz, o actual modo de
funcionamento daquele Mercado da Graça.
É uma conservação perturbadora da actividade dos comerciantes mas não é por muito
tempo. Já percebi que aqui e acolá têm surgido algumas queixas, mas o município – e
qualquer pessoa com responsabilidades colectivas – não pode deixar de fazer o que tem
de ser feito porque há pequenas perturbações.
O progresso obriga a algum sacrifício. Mas,
depois, temos que ter a noção clara do retorno. É preciso ver isso como uma vantagem
para o progresso futuro”, aﬁrma o presidente
da câmara.
“Estamos a fazer aquilo que é inadiável

e não poderia ou deixar de ser feito”, sublinhou.
Estes trabalhos, segundo José Manuel
Bolieiro, “não invalidam a minha opção estratégica que é, havendo fundos comunitários,
e numa aposta que eu até tenho deﬁnido para
aquela zona, que é o da criação de uma espécie de oferta gourmet” no Mercado da Graça.
Aquele, explicou, “pode ser um ponto de
referência não só de consumo pelos residentes, mas também de atracção turística porque
nos pode assegurar uma oferta do nosso produto de forma muito mais charmosa para o
turista. E a verdade é que se trata de uma zona
próxima, designadamente, para os turistas
que chegam a Ponta Delgada em navios de
cruzeiro e para todos os outros turistas”.
Até porque, refere José Manuel Bolieiro,
“é uma tradição das grandes cidades, por este
mundo fora, o turista ir conhecer o mercado
da cidade que, em cada país, tem características muito tradicionais, espelho da forma

RIAC
na cidade
O vice-presidente do Governo,
Sérgio Ávila, prometeu ontem a um
grupo de comerciantes de Ponta Delgada que, até Março do próximo ano,
vai criar um espaço RIAC – Rede
Integrada de Apoio ao Cidadão no
centro de Ponta Delgada.
Disponibilizou-se para apoiar,
ﬁnanceiramente, uma sede em Ponta
Delgada, da Associação de Comerciantes. Fez um balanço de todos os
apoios regionais e comunitários que
vão estar disponíveis aos comerciantes. Centrou-se mais nos apoios ao
desenvolvimento tecnológico, inovação de espaços, tornando-os mais
apelativos e actuais.

Condutor da carrinha detido para ser ouvido em primeiro interrogatório

Jovem ciclista de quinze anos perde a vida
num acidente fatal na ilha do Faial
A PSP revelou ontem que foi detido um
homem, de 46 anos de idade, por na qualidade de condutor de um veículo ligeiro de mercadorias (carrinha), ter sido interveniente
num acidente de viação, anteontem, com
um velocípede (bicicleta) cujo seu condutor, um menor de 15 anos, veio a falecer em
consequência dos ferimentos sofridos.
De acordo com a Antena 1 Açores o condutor da carrinha que o atropelou foi detido
para fazer os habituais testes de despiste e
será presente ao Tribunal da Horta.
Mais, é referido que este é um caso pouco comum, pelo facto de a recta do Capelo,

onde se deu o acidente, ter estado cortada ao
trânsito até esta manhã, enquanto decorriam
as investigações da Polícia.
Haxixe apreendido pela GNR
Também na Horta, a 4 de Novembro,
pelas 14h40 o Destacamento Territorial da
Horta do Comando Territorial dos Açores da
Guarda Nacional Republicana (GNR), procedeu à apreensão de 31 gramas de haxixe,
a 1 indivíduo do sexo masculino de nacionalidade portuguesa, residente na Horta. Os
estupefacientes provinham do continente,
revelou a mesma fonte.

PSP intervém em várias localidades
Também na Horta mas pela PSP, foi detido um homem, de 46 anos de idade, por
condução de um veículo automóvel, sob a
inﬂuência do álcool, com a taxa de 1,37 G/
L.
No mesmo concelho, a Equipa de Proximidade e Apoio à Vitima, realizou no
Centro de Convívio do Castelo Branco uma
ação de sensibilização e esclarecimento,
direccionada a 11 indivíduos da população
sénior da freguesia de Castelo Branco, subordinada à temática “Segurança” incidindo
e explanando as seguintes vertentes: Burlas;

Peditórios ilegais; A nova nota de €10. Na
Madalena do Pico, no âmbito de diligências
de investigação relacionadas com denúncias
apresentadas por Burla, ocorridas no dia 4
de Novembro, fruto da imediata intervenção
da PSP, a Brigada de Investigação Criminal
da ilha do Pico, identiﬁcou, constituiu arguido e submeteu a termo de identidade e
residência um homem de 23 anos de idade,
como autor material do crime. Foram apreendidas 4 máquinas de ﬁlmar, 4 máquinas
de barbear, 2 faqueiros de cozinha, 1 conjunto de facas e a quantia monetária de 140
euros. N.C
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Noites do Colégio 2013

“Belaurora” devolve
cachet de 200 euros

Imagem do cartaz do evento Música no Colégio em 2013

O Grupo de Cantares Belaurora devolveu
o cheque de 200 euros que recebeu pela sua
actuação nas “ Noites do Colégio” de 2013,
por considerar que tal valor ofende e é pejorativo para tudo quanto foi feito pelo Grupo
e por quem o rodeou na iniciativa, a bem da
cultura popular açoriana.
Carlos Sousa, director musical do Grupo
Belaurora, uma das maiores referências da
música açoriana, disse ao “Correio dos Açores” que não está em causa o acontecimento
cultural que por muitos modos e em vários
meios de comunicação social é considerado
como um verdadeiro veículo de cultura. Segundo ele, cada um tirará as ilações de um
valor de 200 euros para o Grupo e para pagar
as deslocações e os ensaios conjuntos que foi
necessário realizar com a banda União dos
Amigos, das capelas e Grupo de Folclore de
Santa Cecília, da Fajã de Cima, para se conseguir aqueles momentos únicos, aplaudidos
e muito referidos, no contexto das “Noites do
Colégio” de 2013.
Perante o irrisório da verba, ela foi devolvida e Carlos Sousa faz questão de justiﬁcar,
numa missiva que foi dirigida ao Coral de
S. José, à Banda União dos Amigos, Aníbal
Raposo, Ricardo Melo, ao Rafael Carvalho,
Rancho de Santa Cecília e a todos os elementos do Belaurora, que aquele Grupo Musical
“sempre pautou a sua carreira (de quase 30
anos) por ausência quase total de subsídios e/
ou apoios e fez os seus trabalhos discográﬁcos
(9) sempre à sua custa, excepto o 1º - E do
Velho se Faz Novo” (1987) que foi editado e
custeado na íntegra pelas ﬁrmas João Soares
Jr. E Virgílio Amaral Dâmaso & Filhos, e o 4º
(Lágrimas de Saudade) beneﬁciando de um
projecto de divulgação da nossa cultura, desenvolvida em mundo rural, pela ARDE (Associação Regional para o Desenvolvimento
dos Açores) que, mais tarde, pelos 25 anos do
Grupo, apoiou também a edição dos livros “E
do Velho se fez Novo” e “As Nossas Modas”.
Carlos Sousa, que desde sempre tem estado
ligado à recolha e divulgação da música açoriana, conferindo-lhe um toque de qualidade

Foto:DR

na interpretação, fruto dos seus conhecimentos pessoais e da inﬂuência da escola de Edmundo Oliveira, nos anos sessenta em Angra,
diz na carta a que nos referimos que tudo isto
vem a propósito da participação do Grupo
Belaurora no Festival “Música no Colégio”
relativo ao ano passado (2013), do qual nos
foi enviado, há dias, o cachet e, quiçá, reembolso de despesas extraordinárias feitas pelo
Grupo e pelos seus convidados (Banda União
dos Amigos e Rancho Folclórico de Santa
Cecília, da Fajã de Cima) que contribuíram
para o êxito que foi a “Noite Açoriana” do
citado Festival.
Disse mesmo e sem rodeios: “Fiquei
perplexo com o quantitativo depositado
(200€), sabendo que são de salientar as várias
deslocações para ensaios em conjunto, nas
sedes próprias de cada um deles, ensaio geral
e teste de som, fazendo com que, só no dia
do espectáculo (19 de Julho de 2013), termos
nós, Belaurora, despendido 7 horas desde o
teste de som ao espectáculo, que teve uma duração de cerca de 2 horas”.
Por esta razão, acrescenta, tomámos a liberdade de devolver o “cachet” que depositaram na conta do Belaurora, dando nota de que
não o podemos aceitar por conter uma carga,
no nosso entender, absolutamente pejorativa
a que podemos designar como “esmola”. Assim, não!
As ilações ﬁcam para quem as quiser tirar, na certeza de que não ﬁcaríamos de consciência tranquila se o não expressássemos publicamente, evitando a tentação da hipocrisia,
que leva muita gente a pensar uma coisa e a
dizer outra. Carlos Sousa remata dizendo que
“preferimos, sinceramente, que o nosso trabalho ﬁgure como oferta à população da ilha de
S. Miguel e aos muitos forasteiros e residentes, que enchiam por completo o recinto do
Largo do Colégio e seus arrabaldes. Foi um
consolo defender assim a nossa música tradicional, a nossa cultura, que, apesar, de mal
reconhecida, será sempre a marca indelével
que nos distingue”.
Santos Narciso
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Cabo submarino 10 vezes mais caro
para a Região do que para Nova Iorque

A PT cobra dez vezes mais pela utilização do cabo submarino no percurso Lisboa-Açores do que no percurso Lisboa-Nova Iorque. A denúncia está num requerimento dos
deputados do PSD/Açores na Assembleia da República, que
questiona o Ministro da Economia sobre a matéria.
“Apesar das diligências já feitas para esclarecer aquilo que
parece uma prática monopolista, contrária às regras de sã concorrência com outros operadores actuando na Região Autónoma dos Açores e penalizadora das famílias e das empresas
açoreanas, nada se tem conseguido mover, parecendo serem
feitas à medida dos interesses da concessionária as respostas
apresentadas pelo Governo às nossas perguntas anteriores”,
criticam Mota Amaral, Joaquim Ponte e Lídia Bulcão.
“Ora, a baixa das tarifas iria certamente permitir uma baixa dos preços dos serviços de telecomunicações, tão necessários na Região Autónoma dos Açores”, aﬁrmam, acrescentando que “tendo mudado a equipa do Ministério da Economia,
com proclamados intuitos de dinamização da concorrência empresarial, impõe-se insistir em questões
de interesse nacional e regional”.
A exploração do cabo submarino
entre Lisboa e Açores foi atribuída à PT, sendo, antes, a
instalação “altamente
subsidiada por

fundos europeus, ao abrigo de programas
de apoio à compensação da insularidade
da região ultraperiférica” , recordam.
A PT é descrita como uma empresa
com práticas “majestáticas”. “Envolveuse ao longo do tempo em negócios surpreendentes: compra de jornais do Grupo
Lusomundo, nos tempos do guterrismo;
venda dos mesmos jornais a um outro
Grupo, supostamente ‘amigo’ do Governo no período socratiano; gorada compra
da TVI, neste mesmo período; compra da
rede ﬁxa de telecomunicações para ajudar a compor o déﬁce orçamental num
dos anos do breve consulado de Durão
Barroso; depósitos de disponibilidades de
tesouraria no BES e empréstimos milionários a empresas do GES...”, assinalam
os parlamentares.
Assim, os deputados questionam o Ministério da Economia sobre se considera “natural e justiﬁcado” que as tarifas de
transmissão de dados por cabo, no percurso Lisboa-Açores,
sejam dez vezes mais caras do que no percurso LisboaNova Iorque.
“Quando e em que termos justiﬁcou a
empresa concessionária do cabo submarino o valor das tarifas em causa? Foi pela mesma tido em
conta no cálculo das
tarifas o facto de o
investimento rea-

lizado no cabo submarino ter sido fortemente subsidiado por
fundos europeus atribuídos à Região Autónoma dos Açores?”,
perguntam os parlamentares.
Os sociais-democratas defendem que o Governo da República deve tomar medidas que levem à revisão das tarifas
praticadas pela PT.
“Almeja o Governo plena transparência e razoabilidade
dos custos das telecomunicações Lisboa-Açores?”, querem
saber os três deputados do PSD/Açores.
O jornal Diário Insular pediu já à Direcção regional das
Obras Públicas e Comunicações mais dados sobre esta
problemática, incluindo o contrato inicial.
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SATA lança campanha de viagens
a 88 euros de Novembro a Março

Foi lançada segunda-feira uma campanha “quase
sem precedentes”, segundo Vítor Fraga, pela transportadora aérea regional SATA, com oferta de cerca
de 20 mil lugares a 88 euros, nas ligações de e para
o continente português, com venda durante o mês
de Novembro e viagens a concretizar até ao ﬁnal do
mês de Março, na perspectiva também de dar aqui um
contributo importante não só para a mobilidade dos
açorianos, mas também para a captação de ﬂuxos turísticos na época baixa, contribuindo assim para atenuar um dos factores com que o destino se confronta,
que é a sazonalidade”.
Para Vítor Fraga, o turismo “terá um papel muito
signiﬁcativo, não só na criação de postos de trabalho,
de uma forma directa, mas também como uma força
indutora do desenvolvimento de outros sectores de actividade que naturalmente beneﬁciarão do crescimento que advirá do sector do turismo”.
O Secretário Regional ressalvou que o Plano foi
desenvolvido em franca parceria com todos os parceiros sociais, tendo sempre presente que “a partir do
próximo ano teremos um novo modelo de acessibilidades à Região, novas Obrigações de Serviço Público
(OSP) para o transporte aéreo interilhas, novas OSP
para o transporte marítimo interilhas”, tendo em vista aumentar a mobilidade dos açorianos e facilitar a
acessibilidade à Região.
Companhias de baixo custo preparam
entrada no mercado aéreo açoriano
A companhia aérea britânica de baixo custo easyJet
pretende iniciar, em breve, a comercialização de passagens para as ligações Lisboa/Ponta Delgada/Lisboa que
deverão ter início a partir de Março de 2015.
A easyJet dispõe de uma base operacional em Lisboa e
foi a primeira companhia aérea de baixo custo a manifestar interesse nas rotas entre o continente e os Açores caso
o mercado fosse totalmente liberalizado.
DI tentou obter ontem sem sucesso mais informações
sobre a operação que a esasyJet pretende realizar nos Açores e que deverá também abranger as ligações entre Lisboa e a Terceira. Quanto à companhia área irlandesa de
baixo custo Ryanair, que dispõe de uma base operacional
no Porto, também pretende explorar as rotas entre o continente e os Açores.
Essa intenção foi conﬁrmada num e-mail que a Ryanair remeteu ontem ao DI: “A Ryanair está muito interessada em operar para os Açores. Estamos actualmente
a discutir as linhas que iremos operar para os aeroportos
dos Açores”.
DI também contactou a TAP e a SATA que não quiseram avançar qualquer posição sobre o facto de terem que
concorrer com as transportadoras de baixo custo na rotas
de Ponta Delgada e Terceira a partir do próximo verão
IATA com início no ﬁnal de Março de 2015.

Tarifas de residentes
Com o novo modelo de obrigações de serviço público de transporte aéreo entre o continente, os Açores e a
Madeira, que terá ainda que ser aprovado em Bruxelas, a
compensação do Estado passa a ser atribuída ao passageiro residente ou estudante em vez de ser entregue à companhia aérea. Nas rotas Lisboa/Terceira/Lisboa, Lisboa/Ponta Delgada/Terceira e Porto/Terceira/Porto, Porto/Ponta
Delgada/Porto qualquer companhia área pode efectuar as
ligações e ﬁxar as respectivas tarifas livremente.
Os residentes nos Açores pagam por uma viagem de
ida e volta a Lisboa o máximo de 134 euros e os estudantes 99 euros. Caso as tarifas sejam superiores a esses
valores terão direito a ser reembolsados da diferença.
Os residentes e estudantes terão direito ao reembolso
mediante a apresentação do documento comprovativo
numa estação dos CTT (tal como acontece com os vales
da segurança social), tendo um prazo de 90 dias para pedirem o reembolso. No que se refere às restantes rotas continuam abrangidas por obrigações de serviço público.
Neste caso estão abrangidas as rotas Lisboa/Horta/
Lisboa, Lisboa/Pico/Lisboa, Lisboa/Santa Maria/Lisboa e
Funchal/Ponta Delgada/Funchal.
No que se refere a essas rotas sujeitas às regras de obrigações de serviço público não existe interesse das companhias de baixo custo em assegurá-las.
Outra novidade do novo modelo de transporte aéreo
entre o continente e os Açores é a alteração no transporte de carga e correio que passa a ser assegurado através
da rota Lisboa/Terceira/Ponta Delgada/Lisboa, embora os
aviões de passageiros possam também transportar carga
de acordo com as disponibilidades de porão.
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Daniela Aguiar ganha
prémio Jovem Talento
da Gastronomia 2014
A Escola de Formação Turística e Hoteleira (EFTH) conquistou mais um prémio a nível nacional.
A formanda Daniela Aguiar, do 3º ano do curso de Técnico de Restaurante/Bar (nível IV) conquistou o primeiro lugar
da Prova Barman Schweppes no concurso Jovem Talento da
Gastronomia, que decorreu em Lisboa no dia 5 de Novembro.
A EFTH conseguiu apurar para a ﬁnal da prova Barman
Schweppes 3 dos 8 ﬁnalistas. Para além da formanda Daniela
Aguiar, participaram ainda Délcio Junco e Luís Pereira. Na
prova Harmonizações com cerveja Super Bock o formando da
EFTH Rafael Melo do 2º ano do curso de Técnico de Cozinha/
Pastelaria (nível IV) foi um dos 6 ﬁnalistas.
A 3ª edição do Jovens Talentos da Gastronomia 2014 teve
provas nas categorias de Artes da Mesa Água das Pedras, Barmen Schweppes, Cozinha Makro, Harmonizações com cerveja Super Bock e Pastelaria.
Este concurso é uma iniciativa anual das Edições do Gosto/Inter, que visa encontrar e lançar os proﬁssionais do futuro,
os novos chefes, escanções, pasteleiros e empregados de mesa,
proﬁssões fundamentais no desenvolvimento do turismo, um
dos mais importantes sectores de actividade nacionais.
Após um dia de provas e tendo por base os conhecimentos, técnicas e criatividade como critérios de avaliação, o júri,
composto por algumas das principais referências nacionais das
várias categorias do concurso, consagrou nesta 3ª edição como
vencedores: Artes da Mesa Água das Pedras – Susana Santos
– Escola de Hotelaria e Turismo de Portalegre
Barmen Schweppes – Daniela Aguiar – Escola de Formação Turística e Hoteleira Cozinha Makro – Fábio Santos
– Associação de Cozinheiros Proﬁssionais de Portugal Harmonizações com cerveja Super Bock – Nichita Zelenscicov
– Grémio Literário de Lisboa Pastelaria Inter – João Guerreiro – Escola de Hotelaria e Turismo de Lisboa Para além do
título, os vencedores vão receber, respectivamente de acordo
com a categoria a concurso, €500 de prémio monetário Água
das Pedras, um “Balance Course“ na Black Pepper & Basil by
Schweppes, €1.000 em compras Makro, um curso proﬁssional
Super-Bock na prestigiada escola ALMA Experience em Parma com viagem e estadia incluída, e ainda um estágio de uma
semana com o pasteleiro Joaquim Sousa.

Secretaria de Turismo e Transportes tem Plano
para 2015 com reforço de verbas de 23%,
aﬁrma Vítor Fraga
O Plano e o Orçamento para 2015 contemplam 191
milhões de euros para as áreas tuteladas pela Secretaria
Regional do Turismo e Transportes, representando “um
crescimento de cerca de 23%”, aﬁrmou Vítor Fraga, salientando que os documentos reﬂetem um trabalho “desenvolvido em conjunto com os parceiros sociais e com os
açorianos” para responder aos principais desaﬁos que se
colocam aos Açores nos dois sectores.
O Secretário Regional, em declarações aos jornalistas após ser ouvido pela Comissão de Economia da
Assembleia Legislativa, salientou que, ao nível dos Transportes, o Plano está assente no Plano Integrado de Transportes (PIT), “nos seus três eixos (infraestruturas, quadro
regulamentar e medidas facilitadoras), no sentido de prestar um melhor serviço, de qualidade e excelência, que vá
ao encontro daquilo que é a ideia-chave de todo o PIT, que
é a excelência operacional”.

Teatro procura figurantes
para Cyrano de Bergerac
A Associação Cultural Primeiros Sintomas, em coprodução
com o Maria Matos Teatro Municipal, apresentará no Teatro
Micaelense, a 10 de Janeiro de 2015, a peça Cyrano de Bergerac.
Para tal, entre 5 e 10 de Janeiro, será realizado um workshop com
um grupo de trinta elementos, masculinos e femininos, entre os
18 e os 60 anos, dirigido por Bruno Bravo (encenador do espectáculo) e Sérgio Delgado (músico).
As inscrições para o workshop são realizadas na bilheteira do
Teatro Micaelense, de 3ª a sábado, das 14h00 às 19h00, e nos dias
de espectáculo, das 16h30 às 21h30.
O espectáculo Cyrano de Bergerac, cujos bilhetes já estão à
venda na bilheteira TM e na Bilheteira Online, integra a programação da Rede 5 Sentidos.
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Empresas de Animação Turística
acusam Gestão Portas do Mar de
“desrespeito” às actividades e Turismo

Recolha do lixo feita ao mesmo tempo do desembarque

As Empresas de Animação Turística dizem-se “descontentes” com as condições que
a Gestão Portas do Mar tem disponibilizado
para que estes possam realizar o seu trabalho de angariação de clientes dos navios de
cruzeiros que, por esta altura, estão de passagem pelos Açores, em concreto por Ponta
Delgada.
Neste momento o espaço está limitado,
segundo comunicado enviado à Comunicação Social, “a 20 viaturas, o que, por sua vez
equivale a cerca de 160 clientes, para não
falar do local onde estão instalados, sem o
mínimo de condições, e localizados à saída
do terminal marítimo onde o número de turistas que por aí sai é muitíssimo reduzido”.
A título de exemplo referem que “no último
cruzeiro, o “Azura”, com 3073 passageiros e 1182 tripulantes a bordo, só saíram
pela zona do terminal marítimo em questão,
cerca de 200 passageiros, o que corrobora
a posição de que o espaço disponibilizado
não é o melhor”.
Ainda em relação à angariação dos clientes, refere o mesmo texto que “as Empresas
de Animação Turística só estão autorizadas
a angariar clientes no exterior do terminal,
quer esteja sol ou chuva” e acrescentam que
“há algumas empresas que, no caso de já
terem excursões agendadas, poderão ficar
na plataforma superior. Mas nesta, as condições também são insuficientes principalmente nesta época do ano em que, em caso
de condições atmosféricas desfavoráveis,
se criam sérias dificuldades”.
Outra situação denunciada tem a ver
com a questão de toda a organização e gestão daquele espaço. As Empresas de Animação Turística dão o exemplo de, aquando
da saída dos turistas pelo terminal inferior,
são “confrontados com a recolha de lixo no
local à mesma hora, o que acaba por ser um
mau cartaz turístico e igualmente vergonhoso”. As empresas pedem condições para
que possa ser feito o seu trabalho, de uma
forma digna, tanto para quem presta o serviço, como para os turistas.
Uma das soluções já apresentadas pelas empresas, que entretanto recentemente
formaram a AREAT (Associação Regional
das Empresas de Animação Turística), foi
a instalação de um quiosque dentro ou fora
do terminal de passageiros, mas do lado
das galerias comerciais, viabilizando fi-

nanceiramente as empresas de
turismo e os próprios empresários que aí têm os seus espaços
comerciais, uma vez que o fluxo dos turistas passaria na sua
totalidade por esta zona. Mais,
acresce o comunicado, “do outro lado do terminal só existe
um parque infantil fantasma
que nunca é utilizado pois está
construído nas traseiras do empreendimento Portas do Mar,
completamente fora do fluxo
dos visitantes”.
Juntamente com esta proposta, entretanto entregue
a entidade responsável pelo
espaço, foi enviada uma maquete de um
quiosque totalmente financiado pela AREAT. Segundo ainda os empresários desta
área, “a Gestão Portas do Mar aceitou a proposta dos empresários, mas com a condição
de que teria que haver também um quiosque para os táxis”, o que os empresários de
animação turística consideram que, “se assim fosse definido, deveria existir a igualdade de serviços, ou seja, que neste caso,
deveriam ter também uma praça definitiva
ao lado das dos táxis tal como pretendido
em relação à condição imposta pela Gestão
Portas do Mar em relação ao quiosque”.
Contudo, para a AREAT, “não tem qualquer lógica que o quiosque dos táxis seja
colocado ao lado do das Empresas de Animação, quer por já terem um local fixo para
táxis, designado na zona de mais fluxo do
empreendimento, quer para não haver conflitos de interesses”. As Empresas de Animação Turística discordaram assim da posição da Gestão Portas do Mar, que por sua
vez também não concorda com a AREAT.
Refere o comunicado ainda que existem
outros empresários do ramo que já tentaram
reunir com os responsáveis pelo espaço
com o objectivo de, em conjunto, melhorar
as condições para quem presta o serviço,
melhorando as condições de recepção aos
próprios turistas, mas até ao momento não
obtiveram nenhuma resposta. Um “silêncio
absoluto” que é visto como falta de interesse por parte dos responsáveis daquele
espaço.
Para hoje está prevista a chegada do “Arcadia” pelas 08h00 ao Terminal das Portas
do Mar, sendo que os empresários em causa
alertam para a repetição de todas estas situações já hoje.

Empresários consideram este um mau cartaz
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Governo dos Açores
define órgãos de gestão
do Programa Operacional
até ao ano de 2020
O Governo Regional definiu o
modelo de governação do Programa Operacional dos Açores 2020,
bem como os respectivos órgãos
de gestão.
Numa Resolução publicada no
Jornal Oficial, o Executivo confere especial relevo ao acompanhamento da execução do programa,
com a participação de um conjunto alargado, mas relevante, de entidades regionais na Comissão de
Acompanhamento.
Entre outras entidades, estão
representantes do poder local, dos
sectores empresarial e sindical,
das ONG e do sistema científico
regional, para além de participantes nacionais e da Comissão
Europeia, à qual a autoridade de
gestão do programa dará conta da
evolução da execução do Programa Operacional Açores 2020.
O Governo Regional decidiu,
em maio de 2013, avançar de forma
efectiva com o que então designou
como trabalhos de organização e
de construção das bases de lançamento para a operacionalização
do ciclo de aplicação dos fundos
comunitários 2014-2020, num
quadro de escolha própria da
orientação estratégica da política
regional, em articulação com os
grandes desígnios da “Estratégia
2020” que a União Europeia projecta para este período.
Desde então foi desenvolvido um trabalho de construção da
programação regional que será
objecto de comparticipação pelos
fundos estruturais, baseada em
cinco princípios oportunamente
identificados: Promoção de produção económica competitiva,
preservando e consolidando as
actividades baseadas nos recursos disponíveis e nas vantagens
adquiridas, no progressivo robustecimento de uma fileira económica ligada ao mar, apostando-se
complementarmente na inovação,
na diversificação e em novos produtos e serviços de natureza transaccionável, numa perspectiva de
prosperidade e sustentabilidade
das empresas e dos negócios geradores de empregabilidade efectiva
e significativa do factor trabalho;
Desenvolvimento de estratégias
de alargamento efectivo dos níveis de escolaridade e de formação dos jovens, reduzindo substancialmente o abandono escolar
precoce, tendo por horizonte as
metas fixadas a nível da Europa
comunitária; Reforço das medidas de coesão social, conjugando

a empregabilidade como uma estratégia sólida de inclusão social,
promovendo em complemento a
igualdade de oportunidades em
termos gerais, a reabilitação e a
reinserção social, a reconversão
profissional, a conciliação entre a
vida social e profissional e a valorização da saúde como factor
de produtividade e de bem-estar;
Promoção da sustentabilidade
ambiental, observando as linhas
de orientação e as metas comunitárias, em ligação estreita com
o desenvolvimento de políticas
orientadas para a competitividade
dos territórios, modernização das
redes e das infraestruturas estratégicas, numa articulação funcional entre os espaços urbanos e
os de natureza rural e num quadro de efectiva coesão territorial;
Aprofundamento da eficiência e
da qualidade dos sistemas sociais
e colectivos, da proximidade do
cidadão com a administração pública e da minimização dos custos
de contexto e ainda de uma maior
capacitação profissional e técnica
dos agentes.
Concluído o trabalho de preparação do Programa Operacional
Açores 2020, que sintetiza as linhas de orientação estratégica da
aplicação dos fundos comunitários do desenvolvimento regional
(FEDER) e do fundo social (FSE),
vai ser agora definido o modelo de
governação deste programa.
Está previsto um montante de
investimento público e privado de
cerca de 1,4 mil milhões de euros,
para uma contribuição dos fundos
estruturais europeus acima dos 1,1
mil milhões de euros.
A gestão destes montantes terá
em consideração condicionantes
rigorosas em termos de regulamentação da União Europeia para
a política de coesão e será orientada para a obtenção de resultados.
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Autoridades nos Açores
já estão a receber queixas
por maus-tratos a animais

Está em vigor, também nos Açores, a lei
que criminaliza os maus-tratos a animais.
Já há denúncias nas ilhas e há até casos no
Ministério Público.
As forças de autoridade nos Açores,
nomeadamente a GNR, já estão a receber denúncias sobre casos de maus-tratos
a animais domésticos. A lei nacional que
criminaliza a violência sobre os animais de
companhia entrou em vigor em Outubro e
DI sabe que já há casos a serem analisados
pelo Ministério Público. Em São Miguel,
por exemplo, está em fase de inquérito uma
queixa relativa ao envenenamento de um
cão. A nova legislação, que prevê penas de
prisão ou aplicação de multas a quem provocar a morte ou danos físicos a um animal, foi publicada em Diário da República
em Agosto e entrou em vigor também nos
Açores. O texto não refere que a lei tem
aplicação nas regiões autónomas, mas essa
extensão está implícita, conforme explicou
Arnaldo Ourique, especialista em Direito
Regional, ao nosso jornal.
De acordo com o jurista, aliás, a explicação textual da aplicação das leis aos Açores é uma prática que está a cair em desuso
na Assembleia da República.
“Portugal é Portugal e nós somos todos
portugueses. Na generalidade, a Assembleia
da República pode legislar sobre qualquer
assunto que interesse ao país e não precisa de se preocupar em dizer onde é que as

leis se aplicam. Há determinadas
matérias, nomeadamente sobre
saúde e educação, que podem ser
desenvolvidas na Região Autónoma dos Açores, de acordo com
a sua capacidade. Neste caso, os
Açores também poderiam ter uma
lei própria sobre defesa dos animais, mas penso que esta lei já é
ampla”, afirmou.
Recorde-se que, de acordo com
a legislação, “quem, sem motivo
legítimo, infligir dor, sofrimento
ou quaisquer outros maus-tratos
físicos a um animal de companhia
é punido com pena de prisão”.
Se da agressão resultar a “morte do
animal, a privação de importante órgão ou
membro ou a afectação grave e permanente
da sua capacidade de locomoção” a punição
é de “pena de prisão até dois anos ou com
pena de multa até 240 dias”.
O abandono dos animais de companhia
também será punido. A lei estabelece uma
pena de prisão até seis meses ou multa até
60 dias para estes casos.
O projecto-lei que criminaliza os maustratos a animais foi aprovado em Julho no
Parlamento da República com os votos favoráveis do PSD, PS, PEV, BE e do CDSPP, bancada que registou dois votos contra
e duas abstenções. O PCP também optou
pela abstenção por considerar que este problema deve ter como resposta prioritária
“medidas preventivas” e por discordar da
“criminalização que impõe a aplicação de
penas de prisão”.
Entretanto, associações de protecção
dos animais consideraram tratar-se de um
passo importante, embora tenham lamentado a aplicação da lei apenas a animais de
companhia. No continente, e um mês depois
da entrada em vigor da legislação, já foram
feitas, ao serviço de protecção da natureza
da GNR, mais de 170 denúncias, sendo que
três deram origem a autos crime. CA/DI

Myrica Faya actuam na Ribeira Grande
Os Myrica Faya actuam amanhã, no Teatro Ribeiragrandense, espectáculo que vai servir para o grupo
musical da ilha Terceira apresentar o seu reportório
na Ribeira Grande, eles que apostam na reinterpretação da música tradicional dos Açores. O concerto,
que está agendado para as 21h30, vai contar com a
presença de artistas convidados, nomeadamente Aníbal Raposo, Luís Alberto Bettencourt, Rafael Carvalho e Zeca Medeiros, nomes conhecidos da música
insular que vão contribuir para o engrandecimento do
evento.
Composto por cinco elementos – Bruno Bettencourt (viola da terra e voz), Cláudio Oliveira
(contrabaixo, acordeão e voz), Emílio Leal (piano,
bouzouki, cavaquinho brasileiro e voz), Pedro Machado (guitarra, ﬂauta e voz) e Ricardo Mourão
(guitarra, percussões e voz), os Myrica Faya apresen-

taram-se ao público pela primeira vez a 11 de Maio
de 2013, na Academia das Artes e Juventude da ilha
Terceira. O reportório engloba temas que pertencem
ao cancioneiro tradicional das ilhas dos Açores. As
diversas inﬂuências musicais de cada elemento do
grupo fazem com que cada tema do reportório dos
Myrica Faya seja o resultado de um longo processo
de pesquisa, desconstrução, amadurecimento e recriação.
A transformação também é uma forma de homenagear a música que faz parte da identidade cultural
de cada açoriano. Por outro lado, a nova abordagem
que é feita a cada tema, procura não deixar indiferente quem escuta e quem desde cedo se habituou a
ouvir temas como a Charamba, a Lira, a Chamarrita
ou a Saudade, apenas tocados por grupos etnográﬁcos e de folclore.

Teatro Micaelense estreia exposição
“Natália Correia - A Feiticeira Cotovia”
O Governo dos Açores, através
da Secretaria Regional da Educação
e Cultura, em colaboração com o Teatro Micaelense, promove hoje pelas
18h00, a apresentação da exposição
“Natália Correia – A Feiticeira Cotovia”.
Esta exposição itinerante, organizada pela Direcção Regional
da Cultura em 2013, no âmbito das
comemorações regionais do 90.º
aniversário de nascimento e 20.º da
morte da grande escritora açoriana,
foi inaugurada na Academia da Juventude da Praia da Vitória, a 13 de
Setembro de 2013, dia do aniversário de Natália Correia, e, desde essa
altura, já esteve também patente na
Biblioteca Pública e Arquivo Regional João José da Graça, na Horta, no
Museu Francisco de Lacerda, em S.
Jorge, na Biblioteca Municipal de
Vila do Porto, em Santa Maria, e
no Museu da Indústria Baleeira, no
Pico. A mostra, comissariada por
Sílvia Massa, coordenadora da colecção de Arte do Museu Carlos Machado, apresenta uma interessante
abordagem à vida e obra da escritora,
incluindo quatro peças emblemáticas
do seu universo literário e artístico,
nomeadamente a pintura “Auto-retrato”, realizada por Natália Correia
em 1965, o seu busto em gesso, da
autoria de Júlio de Sousa, um prato
da Irmandade da Segunda-Feira do
Espírito Santo das Ribeiras e a sua
máquina de escrever.
A exposição “Natália Correia
– A Feiticeira Cotovia” estará patente no Teatro Micaelense, em Ponta
Delgada, até 21 de
Novembro, podendo
ser visitada de terçafeira a sábado, das
14h00 às 18h00.
Museu Carlos
Machado
apresenta
“As Máquinas
do Tempo”
A Direcção Regional da Cultura,
através do Museu
Carlos Machado,
inaugura também
hoje, no Núcleo de
Arte Sacra, instalado na Igreja do
Colégio, em Ponta Delgada, uma
mostra temporária
intitulada “As Máquinas do Tempo”.
Esta exposição é
composta por vários
objectos das colecções da instituição,
maioritariamente
de Artes Decorativas, mas também de
Etnograﬁa Regio-

nal e História Natural, centrados na
temática do registo e da medição do
tempo, com os quais o museu procura apresentar ao público parte do seu
espólio em reserva, nomeadamente
relógios de parede e de banca.
A mostra pretende confrontar os
visitantes com a distinção entre a passagem do tempo registada no mostrador de um relógio, instrumento
de precisão mecânica, e a passagem
do tempo registada subjectivamente,
sendo esta mediada por sentimentos,
apegos, memórias, nostalgia, saudades, ânsias e inquietudes, qualidades
humanas que a divisão em horas,
minutos ou segundos não mede com
precisão.
O visitante pode, por isso, encontrar não só os objectos, que representam um tempo parado, mas
também mensagens escritas por
grandes nomes da literatura mundial,
como Virginia Woolf, Antoine de
Saint-Exupéry, J.R.R. Tolkien, Jonathan Larson e Jorge Luis Borges,
que abordam a temática da diferença
entre o tempo subjectivo (da mente)
e o tempo preciso (do relógio).
Estes autores alertam para a
possibilidade de o tempo não ser
registado universalmente por todos
da mesma forma, nem tão pouco estar preso à métrica da sua contagem
mecânica, havendo algo mais que
determina a sua medição, ou seja, a
subjectividade humana.
Esta mostra poderá ser visitada
até Fevereiro de 2015, no normal
horário de funcionamento da instituição.
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Serrão Santos quer instrumento Sofia Ribeiro critica inactividade da
Comissão Europeia no caso do leite
preventivo no mercado lácteo
Ricardo Serrão Santos interveio,
esta quarta-feira, em Bruxelas no âmbito da discussão preliminar do relatório sobre o fim das quotas leiteiras
denominado “Perspectivas para o sector dos lacticínios da UE - Revisão
da aplicação do «pacote do leite»”. O
eurodeputado açoriano, que é o responsável dos Socialistas Europeus pelo
acompanhamento deste importante
dossiê que pretende alertar o legislador
europeu para as necessidades actuais e
futuras para o sector do leite na Europa,
referiu estarmos “na iminência de entrar em terreno completamente desconhecido depois de 31 de Março de 2015
com o fim das quotas leiteiras mas não
podemos ignorar os sinais a que temos
vindo a assistir”. O socialista afirmou
que a União europeia “deve refletir
numa forma de tornar o European Milk
Observatory num instrumento que permita agir preventivamente” é que, salientou, “precisamos de nos munir de
mecanismos adequados para prevenir e
fazer face a desequilíbrios acentuados
do mercado”.
Ricardo Serrão Santos chamou a
atenção para a evolução do preço do
leite “desde Janeiro deste ano os preços à produção têm vindo a sofrer uma
tendência continuamente decrescente”.
Tal facto, tal como é mencionado pela

própria Comissão Europeia, resulta do
“excesso de produção e do decréscimo
da procura internacional, nomeadamente da China”. Questionou, por isso,
“os pressupostos associados ao fim das
quotas no que diz respeito às perspectivas de maior procura nos mercados internacionais. Este é o 6º ano consecutivo em que a procura da China decresce
neste mercado”.
Referindo-se aos Açores e ao esforço da lavoura açoriana referiu “que as
quotas leiteiras não foram impedimento da diminuição do número de explorações, mas é preciso realçar que isto
foi acompanhado de um empenho extremo na modernização resultando até,
em alguns casos, no rejuvenescimento
do sector, como na minha região que é
os Açores”.
Ricardo Serrão Santos disse, ainda,
que “é preciso adequar a lei da concorrência aos mercados agrícolas e inserir
dispositivos para identificar e prevenir
as pressões exercidas pela distribuição
sobre os produtores”.
E, insistiu, num tema que pode fazer a diferença para a afirmação da
marca dos lacticínios dos Açores “na
necessidade de dar continuidade às recomendações do grupo de alto nível do
leite, no que diz respeito à rotulagem
da origem do leite e produtos lácteos”.

A eurodeputada Soﬁa Ribeiro criticou
a Comissão Europeia pela incapacidade de
reagir perante a situação dramática em que
se encontram os produtores de leite face ao
embargo russo e aos efeitos antecipados
do ﬁm das quotas leiteiras, tendo ainda denunciado a acentuada redução dos preços
pagos aos produtores que já se está a veriﬁcar e que se perspectiva venha a aumentar
consideravelmente a partir de Janeiro.
Num debate na Comissão de Agricultura do Parlamento Europeu sobre o chamado Pacote do leite (conjunto de medidas
apresentadas pela Comissão Europeia para
permitir uma transição suave do sector com
o ﬁm das quotas), a Eurodeputada Soﬁa Ribeiro foi muito crítica, aﬁrmando que “mais
uma vez falamos sobre as medidas do “pacote do leite” e penso que é consensual
entre todos que estas são manifestamente
insuﬁcientes para que este importantíssimo
sector europeu possa ultrapassar o actual
e futuro momento de crise, agravado pelo
impacto do embargo russo nesta ﬁleira”
acrescentando ainda que “esta situação evidenciou a incapacidade da UE de prevenir
e actuar nas crises no sector, não obstante
as medidas paliativas apresentadas pela
Comissão. Foi, portanto, um primeiro teste
a sério à forma como todo este sector será
gerido num futuro pós-quotas.”
Segundo a Eurodeputada Soﬁa Ribeiro
“tenho informações de algumas organiza-

ções do sector, de que o preço médio pago
ao produtor já é mais de 10 cêntimos inferior ao custo de produção e no meu país
também já se está a registar uma diminuição do preço do leite pago ao produtor”
tendo ainda referindo que “nos Açores,
região de onde venho, uma RUP distante
do centro de decisão europeu, em que este
sector é estruturante para a sua economia e
com forte envolvimento social, ambiental
e cultural, também já registamos os efeitos
indirectos deste embargo e do previsto ﬁm
das quotas, tendo o preço do leite pago ao
produtor sido reduzido em mais 2 cêntimos
na passada semana, mas mais grave ainda são as previsões de quebra continuada
e acentuada do preço do leite a partir de
Janeiro. É urgente mitigar esta situação
e proteger os agricultores europeus.” No
decorrer da sua intervenção Soﬁa Ribeiro
aﬁrmou que “é hoje evidente que a UE é
incapaz de prevenir a extrema volatilidade
do mercado, bem como de evitar situações
de crise após a abolição do regime de quotas, sobretudo para garantir um desenvolvimento equilibrado da produção leiteira em
toda a UE e evitar uma concentração extrema nas zonas mais produtivas.” A ﬁnalizar
a sua intervenção, Soﬁa Ribeiro concluiu
que “as medidas que constam do pacote do
leite têm um alcance limitado, não substituindo de maneira nenhuma o regime de
quotas”.
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Família de Manuel Medeiros Ferreira
Os F16
e os Açores doa espólio a Ponta Delgada
“Ilhas de Bruma” entrou no coração dos açorianos
e foram inúmeras as versões da canção que foram
surgindo ao longo dos anos.

Por: Gonçalo Almiro Costa

Pensávamos nós que a “guerra fria”
era coisa do passado , a URSS foi desmembrada e parte das suas antigas
Repúblicas e países aliados até passaram para o “nosso lado”... mas eis
que aparecem uns “incidentes “ com
uns aviões militares vindos da Rússia
que por “engano” por duas vezes nos
visitaram!
Bom, foi a oportunidade de a nossa
Força Aérea tirar os F16 da “garagem” , levantaram voo com urgência
e acompanharam os aviões russos até
à fronteira, .
Os F16 levantaram da base aérea
de Monte Real , a única base aérea em
Portugal preparada para receber estes aviões, situada estrategicamente a
meio do comprimento do “rectângulo”, em que num raio de 300 Km cobre
todo o território continental incluindo
o “Mar Territorial” e “Zona Marítima
Continua “.
OK , estamos descansados em relação à segurança de Portugal Continental, mas ...e o resto ?
Se houver um avião Russo ou de
outro país qualquer, a voar no espaço
aéreo dos Açores ou da Madeira quem
é que vai fazer o policiamento e garantir a segurança de toda esta vasta área?
Quanto tempo demora um F16 a levantar da base aérea de Monte Real
e percorrer os cerca de 2000Km até à
ilha das Flores ou os cerca de 1500Km
até ás ilhas selvagens ?
Talvez ter esquadrilhas de F16 nas
Lajes e no Porto Santo ou uma única em Santa Maria, fosse uma solução
interessante para garantir a soberania
Portuguesa em todo o seu espaço aéreo.

A família do músico e compositor
açoriano Manuel Medeiros Ferreira,
autor da conhecida canção “Ilhas de
Bruma”, acaba de doar mais de 400
livros, da sua colecção privada, ao
Município de Ponta Delgada e cerca de 500 discos em vinil ao Coliseu
Micaelense. A doação foi feita pela
viúva, Manuela Cruzinha.
Os mais de 400 livros, para cumprir
o desejo de Manuel Medeiros Ferreira,
ficarão no Espaço Natália, na biblioteca do Centro de Estudos Natália Correia, na Fajã de Baixo.
Quanto aos cerca de 500 discos,
Manuela Cruzinha cedeu-os ao Coliseu
Micaelense e estes passarão, a partir
de agora, a fazer parte do espólio do
Pólo Museológico da maior casa de espectáculos dos Açores.
Manuel Medeiros Ferreira, que faleceu no início deste ano aos 63 anos,
escreveu “Ilhas de Bruma” há 31 anos
e a canção acabou por se transformar num “hino não institucional” da
açorianidade e da autonomia.
Como disse o músico e compositor, em 2013, em declarações à agência Lusa, a canção foi escrita num dia
de bruma em que “não se via nada e
as gaivotas vinham mesmo beijar a
terra”.
Manuel Medeiros Ferreira chegou
mesmo a afirmar que a maior homenagem que lhe podiam prestar era continuar a cantar a sua música, revelando
que se emocionava sempre que via o
público cantarolar a letra de um tema
que se tornou “emblemático para todos
os açorianos”.
A música surgiu em Julho de 1983
e estreou-se no primeiro Festival Maré
de Agosto, em 1984. Mais tarde, fez

parte integrante da banda sonora de
séries televisivas da RTP-Açores realizadas por Zeca Medeiros.
“Ilhas de Bruma” entrou no coração dos açorianos e foram inúmeras as
versões da canção que foram surgindo
ao longo dos anos.
O autor chegou a confessar que
escreveu “Ilhas de Bruma” para se
“afirmar como açoriano”, numa altura em que existia “um certo complexo
de inferioridade entre os açorianos”.
Assim, a canção serviu também “para
despertar a autoestima do povo”.
Manuel Medeiros Ferreira, que viveu em Lisboa e em Paris, era natural
de São Miguel, onde nasceu a 28 de
Agosto de 1950.
Para o Presidente da Câmara de
Ponta Delgada, José Manuel Bolieiro,
é com grande satisfação e sentimento
de gratidão que a Câmara de Ponta
Delgada recebe o espólio de Manuel
Medeiros Ferreira, um nome que ficará
para sempre ligado à música açoriana

e que deixou, a várias gerações, um
“legado de açorianidade”.
Recorde-se que, ainda recentemente, também a família de Fátima
Sequeira Dias doou todo o seu espólio
à Autarquia de Ponta Delgada, num
total de 10.000 volumes e 250 caixas
de arquivo com artigos, preparação de
aulas e muitos outros escritos da historiadora e professora da Universidade
dos Açores.
Estas doações, no entender de José
Manuel Bolieiro, vêm demonstrar que
a aposta do maior Município dos Açores na área da Cultura “é uma aposta
ganha”.
José Manuel Bolieiro considera
que “é uma grande honra para a Câmara Municipal ter nos seus espaços
públicos espólios tão ricos como os de
Manuel Medeiros Ferreira e de Fátima
Sequeira Dias, dois nomes que ficam
para sempre marcados nas páginas da
História dos Açores”.

Livro “A Voz dos Avós: Gerações e Migrações”
lançado hoje no Centro Municipal de Cultura
Hoje pelas 18h00, no Centro Municipal de Cultura de Ponta Delgada, vai ser
lançado o livro ‘A Voz dos Avós: Gerações e Migrações’. São muitas as questões
tratadas nesta publicação, que se enquadra
na actividade do Centro de Estudos Sociais da Universidade dos Açores.
O que deﬁne uma geração? Que impacto têm as relações intergeracionais
na família? Que papel têm os avós na
vida dos netos? E os netos na vida dos
avós e no envelhecimento activo? Quais
são as repercussões do envelhecimento
demográﬁco, uma realidade actual que

desaﬁa as sociedades? Por que se começa a separar “terceira idade” de “quarta
idade”? Como percepcionamos estas
idades, as gerações e as pessoas idosas
institucionalizadas? Que autoimagens tecem estas pessoas de si próprias e da sua
vida no Lar? Que estratégias podemos
adoptar para promover o bem-estar físico
e psicológico da pessoa idosa?
E, pensando nas gerações no contexto
da migração…
Quais são as dez versões que Domingos Rebêlo criou do seu quadro
emblemático, Os Emigrantes? E por que

terá ele voltado tanto a esta temática?
Quais são as atitudes, face às questões
ambientais, de avós e netos nos Açores,
e como se comparam com as atitudes de
avós e netos nas comunidades emigradas?
Como é que a literatura retrata as avós,
transformadas em mães dos netos, pela
emigração dos pais das crianças? Como
é que a literatura infanto-juvenil retrata
as gerações nas famílias constituídas por
casais do mesmo sexo?
Respostas possíveis a estas e outras
questões encontram-se neste livro.
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OE 2015 não tem o aumento
do diferencial fiscal e a Região
quer mais 37,6 milhões de euros
Parlamento dos Açores deu parecer desfavorável
ao Orçamento de Estado para 2015
O Parlamento dos Açores deu um parecer desfavorável ao Orçamento de Estado do governo de
Pedro Passos Coelho para 2015 porque as suas
medidas “levarão – à semelhança das anteriores
leis orçamentais – o país num caminho contínuo
inevitável, de austeridade, de esquecimento do crescimento económico, de penalização das famílias e
empresas, com particular incidência, nas economias
mais periféricas e insulares, como a da Região Autónoma dos Açores”.
Este parecer teve os votos a favor do PS/A,
CDS/PP e BE e o voto contra do PSD/Açores.
No Orçamento de Estado 2015 não estava revertida a proposta de aumento do diferencial ﬁscal na Região de 20 para 30%, questão suscitada
aquando da recente visita do Primeiro-Ministro aos
Açores. Nesta perspectiva, o Parlamento dos Açores aprovou, por unanimidade – aqui também com
Açorianos tratados no Serviço Nacional de Saúde vão
o voto favorável do PSD/A – a seguinte proposta de
continuar a ser pagos pelo Serviço Regional de Saúde
alteração: “As Assembleias Legislativas das regiões autónomas
podem ainda, nos termos da lei, diminuir as taxas nacionais do
“Meros serviços da administração regional”
IRS, do IRC e do IVA, até ao limite de 30%, e dos impostos especiais de consumo, de acordo com a legislação em vigor”.
O Parlamento açoriano considera que o Orçamento de EstaCaso não tenha atendimento esta proposta de alteração do
parlamento regional, esta proposta de alteração poderá ser re- do para 2015 transforma as Regiões Autónomas em “meros sertomada, na Assembleia da República, pelos deputados sociais- viços da administração central” quando pretender gerir os meios
humanos dos órgãos de governo próprio do arquipélago, atitude
democratas e socialistas eleitos pelos Açores.
que considera “insólita e inédita” no projecto da Autonomia pós
25 de Abril de 1974.
Grande redução no PIDACC
O Orçamento de Estado para 2015 “impede directamente as
Para a Região Autónoma dos Açores está prevista a trans- Regiões Autónomas de renovar os vínculos de emprego público
ferência em 2015, ao abrigo da Lei das Finanças Regionais, de a termo resolutivo” e estabelece que a violação deste preceito
250.963.710 milhões de euros, uma redução de € 475.488 face leva à “redução nas transferências do Orçamento de Estado para
a Região Autónoma”.
aos valores previstos para o ano em curso.
A Lei Orçamental do próximo ano mantém as regras de anNo âmbito das transferências ao abrigo do PIDDAC, o Orçamento de Estado de 2015 prevê a transferência para Região de teriores Orçamentos de Estado relativas “ao controlo do recru€ 523 786,00, quando em 2014, este valor se situava em € 1 904 tamento de trabalhadores nas administrações regionais, e ainda
fazendo depender de parecer prévio favorável dos membros do
446.00, o que traduz “um signiﬁcativo decréscimo”.
Constituem ainda receitas próprias da Região Autónoma dos Governo” da República responsáveis pelas áreas das Finanças
Açores € 8.165.093 destinadas à política do emprego e formação e da Administração Pública, a possibilidade de mobilidade inproﬁssional, um aumento de € 541.290 relativamente ao previs- terna ou de oposição a procedimentos concursais para os serviços da administração central, em relação aos trabalhadores da
to no ano anterior.
À semelhança do previsto em orçamentos anteriores, a pro- administração regional.
“Todos estes preceitos orçamentais violam as competências
posta de Orçamento do Estado para 2015 continua a estabelecer
que as Regiões Autónomas “não podem acordar contratualmente constitucional e estatutariamente conferidas às Regiões Autónonovos empréstimos, incluindo todas as formas de dívida, que mas ao impedirem directamente as Regiões Autónomas de renoimpliquem um aumento do seu endividamento líquido, com var os vínculos de emprego público a termo resolutivo”, salienta
excepção dos empréstimos e das amortizações destinadas ao ﬁ- o parecer do Parlamento dos Açores ao Orçamento de Estado.
No entender da Assembleia Legislativa Regional, atribuindo
nanciamento de investimentos comparticipados por fundos da
União Europeia e à regularização de dívidas vencidas da regiões a Constituição Portuguesa à Região “amplos poderes nos domíou para fazer face às necessidades de ﬁnanciamento decorrentes nios das opções quanto à sua organização administrativa, (…)
é ao Governo Regional que compete deﬁnir, aferir e controlar
da execução orçamental das regiões autónomas”.
O Parlamento dos Açores apresenta uma proposta de altera- os dados relativos aos recursos humanos da administração reção, só aprovada pelo PS/A que visa reforçar as transferências gional”.
No que respeita à autonomia orçamental das Regiões Aupara os Açores, em € 37 646 116.
O Parlamento dos Açores insurge-se, por outro lado, com as tónomas, o parlamento açoriano “reforça mais uma vez que as
“ingerências” do Orçamento de Estado na gestão do sector da Regiões Autónomas são as únicas entidades competentes para
saúde na Região. Sugere a eliminação, nomeadamente, do pre- dispor das suas receitas tendo o poder de, no quadro dos orçaceito do Orçamento de Estado que, “contrariamente ao entendi- mentos regionais, decidir as suas próprias despesas”.
“São os Governos Regionais, enquanto órgãos superiores
mento” dos Açores, “determina que o pagamento das prestações
de serviços efectuados pelas entidades do Serviço Regional de das respectivas administrações regionais, que têm a incumbênSaúde a pessoas singulares ﬁscalmente residentes nas regiões cia de aplicar e controlar as medidas de gestão e racionalização
autónomas é da responsabilidade do serviço regional de saúde que resultem da lei em relação aos seus recursos humanos, tal
respectivo, sugerindo um tratamento diferenciado entre as pes- como o Governo da República em relação aos que dele depensoas singulares ﬁscalmente residentes nos Açores e aquelas que dem”, explica a Assembleia Legislativa Regional.
João Paz
residem no Continente”.

Segunda-feira

Qualidade
em debate
em P. Delgada
Estão inscritos 120 técnicos e especialistas nas I
Jornadas Regionais da Qualidade “A Qualidade e a
Inovação como factor de diferenciação” que se realizam segunda-feira no Teatro Micaelense, em Ponta
Delgada.
Esta iniciativa da Associação Portuguesa para a
Qualidade (APQ) visa incentivar a partilha de conhecimentos e práticas de gestão de estratégias empresariais sustentadas na gestão da qualidade, gestão do
risco, na inovação e ainda na gestão de competências
nas organizações e é destinada a Directores e quadros
responsáveis pela Gestão, Gestores da Qualidade,
membros da gestão de topo das organizações públicas
e/ou privadas e outros interessados na temática.
Serão aprofundados conceitos sobre gestão de risco, perspectivas futuras das alterações da norma ISO
9001:2015, gestão de competências e gestão da inovação, tendo as jornadas da qualidade em destaque a
presença do prestigiado orador Prof. Daniel Bessa.
Na sessão de abertura estarão presentes o presidente da APQ, Direcção da CCIPD e Director Regional da DRAIC.

É mais fácil ser
pescador
nos Açores
A Secretaria do Mar, Ciência e Tecnologia, após
audição dos parceiros do sector, decidiu simpliﬁcar
os procedimentos de concessão de licenciamento para
a actividade da pesca com embarcação nos Açores e
criar um modelo de alteração do rol de tripulação.
Numa portaria ontem publicada em Jornal Oﬁcial, o Governo Regional cria um documento único
que reúne três documentos obrigatórios para a pesca
proﬁssional, nomeadamente as autorizações especiais
de pesca, o livrete de actividade e a licença de pesca
anual.

Noite de Fados
no S. Martinho
no restaurante
da Associação
O restaurante da Associação Agrícola vai promover, a partir das 22h30, uma noite de fados na noite de
São Martinho, 10 do corrente, com Alfredo Gago da
Câmara e Ricardo Melo; Arminda Alvernaz e Paulo
Linhares. Os crentes de São Martinho terão castanhas
assadas à sua disposição durante toda a noite além de
petiscos variados e vinho quente.
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“Açorianos no Mundo”

José Andrade
anuncia colecção
sobre a diáspora

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

Reitor na posse da nova direcção
do Núcleo de Estudos Europeus
O Núcleo de Estudos Europeus e Política Internacional (NEPI) da Universidade dos Açores tem uma
nova direcção, tendo o Reitor da academia, João Luís
Gaspar, marcado presença na cerimónia de tomada de
posse, que decorreu ontem, na sala de mestrados.
O Reitor da academia destacou a importância do
Núcleo no campo da aprendizagem e no desenvolvimento de actividades ligadas aos assuntos europeus e
à política internacional, bem como as potencialidades
que os alunos desta área têm num mundo em constante
mudança ao nível político na europa e no mundo.
O Director do curso e da Cátedra Jean Monet, Carlos
Amaral, desafiou, por seu turno, os alunos a seguirem o
exemplo dos seus antecessores no Núcleo, pois o trabalho e a criatividade são essenciais para poderem fazer
muito em prol da actividade académica e até mesmo da
comunidade onde a academia se insere.
A nova direcção, saída da lista I, eleita na última semana, tem como presidente Paulo Freitas, vice-presidente Daniela Corvelo, Tesoureira Catarina Andrade e
Secretaria Nicole Oliveira. Como vogais: Ana Teixeira,
Raquel Santos, Carolina Terre, Rudi Medeiros; Fabiana Campolo, Diogo Ferreira, Sara Vieira, Emanuel

Ferreira, Sofia Silva, Stephanie Raposo, Filipe Ferreira,
Tatiana Moraes, Flávio Silva, Verónica Furtado e Luísa
Aguiar. Da Assembleia-Geral a saber: Presidente: João
Branquinho; Vice-presidente Carina Andrade; Secretário Ruben Pacheco.
De acordo com os elementos da lista vencedora, a
lista nasceu da vontade e determinação de vários alunos dos diferentes anos de Estudos Europeus e Política
Internacional que procuram inovar e destacar o curso
na nossa comunidade.
Dizem os novos dirigentes que têm como principal
desafio, dinamizar o NEPI, visando criar uma forte e
coesa interligação entre os diferentes anos do curso,
com o intuito de criar um espírito de companheirismo
e entreajuda dos alunos mais velhos para com os novos
do curso, transmitindo-lhes conhecimentos já adquiridos.
Têm ainda como objectivo dinamizar a vertente
prática do curso, através de diversas actividades que
vão desenvolver ao longo do ano, e procurando sempre
ser um veículo de ligação do curso para com a comunidade. Assumem que são o futuro deste Portugal e desta
Europa, por isso prometem mexer-se.

Cooperação ao ensino e à investigação científica no domínio
dos Estudos Europeus e das Relações Internacionais
Já hoje, pelas 12h00, será assinado um Protocolo de
cooperação entre a Deputada ao Parlamento Europeu,
Soﬁa Ribeiro, e a Universidade dos Açores relativo ao
ensino e à investigação cientíﬁca no domínio dos Estudos Europeus e das Relações Internacionais.
Soﬁa Ribeiro assume que apoiará a investigação
cientíﬁca e o ensino na área dos Estudos Europeus na
Universidade dos Açores aos níveis da leccionação de
aulas, seminários e disciplinas, da participação em colóquios, conferências e acções de extensão à comunidade, e da viabilização de visitas de estudo e de investigação em bibliotecas e arquivos da especialidade. Soﬁa
Ribeiro também assume o compromisso de apoiar as
actividades desenvolvidas pela Universidade açoriana
no âmbito dos Estudos Europeus e das Relações Internacionais, designadamente através das seguintes iniciativas :Criação de um prémio anual a ser atribuído aos

2 melhores alunos do curso de licenciatura em Estudos
Europeus e Política Internacional e aos 2 melhores alunos de curso de Mestrado em Relações Internacionais.
Estando em preparação um curso de doutoramento
em Estudos Europeus centrado na Relação Transatlântica, será igualmente atribuído prémio aos respectivos
2 melhores alunos, logo que o mesmo se encontre em
funcionamento. Entre outros pontos, a coordenação
cientíﬁca e académica do protocolo é da responsabilidade de um docente do nomeado pela Universidade sob
proposta do Director do Departamento de História.
Os prémios serão atribuídos no início do segundo
semestre de cada ano lectivo em cerimónia pública
expressamente promovida para o efeito na Reitoria,
pode ler-se nos termos do protocolo que será assinado
hoje entre a deputada e a o reitor da academia açoriana
N.C.

Uma colecção de quatro livros sobre as principais comunidades açorianas espalhadas pelo
mundo será editada nos próximos anos por iniciativa de José Andrade. O deputado regional anunciou o seu projecto na sessão solene de abertura
da XVII Semana Cultural Açoriana de Toronto,
que decorre na Casa dos Açores do Ontário, no
Canadá.
José Andrade explicou que o projecto editorial consiste na investigação e divulgação do
percurso histórico e da caracterização actual da
diáspora açoriana, tendo como referência as Casas dos Açores actualmente existentes no Canadá, Estados Unidos da América, Brasil, Uruguai e
Portugal continental.
Os quatro livros serão editados de 2015 a
2017, com o apoio previsto da Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas, em parceria
com a Casa dos Açores de Lisboa, a nossa mais
antiga instituição fundada em 1927, no âmbito
das comemorações do seu 90º aniversário.
O projecto prevê um primeiro volume dedicado às comunidades açorianas do Canadá, tendo
como referência as Casas dos Açores de Ontário,
Québec e Winnipeg, a editar no próximo ano. O
segundo volume, também previsto para 2015,
abordará as principais comunidades radicadas nos
Estados Unidos da América, a partir das Casas
dos Açores da Nova Inglaterra e da Califórnia.
As cinco Casas dos Açores implantadas no
Brasil dominam o terceiro volume, que deverá
ser editado em 2016, sobre as comunidades de ascendência açoriana do Rio de Janeiro, São Paulo,
Baía, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Este livro incluirá ainda a Casa dos Açores do Uruguai,
recentemente oﬁcializada.
O último volume da colecção intitulada “Açorianos no Mundo” é dedicado às três Casas dos
Açores implantadas em Portugal continental , nomeadamente, Lisboa, Norte e Algarve, e deverá
ser editado em 2017.
Em declarações prestadas esta semana ao jornal “Correio da Manhã – Canadá”, de Toronto,
José Andrade explicou que o seu projecto editorial pretende “divulgar e valorizar as Casas dos
Açores espalhadas pelo mundo para que sejam
cada vez mais conhecidas e respeitadas, como
merecem”.
Para além de intervir na sessão solene de
abertura da XVII Semana Cultural Açoriana de
Toronto, realizada domingo na Casa dos Açores
do Ontário, onde aproveitou para divulgar a futura colecção “Açorianos no Mundo”, o deputado
José Andrade proferiu segunda-feira uma conferência pública sobre “As Casas dos Açores na
eterna saudade do imigrante”.
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autodestaques
Sugestões em automóveis, motos, oficinas e serviços auto!

PUB

PUB

PUB

32.500€

DIESEL

BMW 520D BERLINA

15.999€

184CV; 9/2010; 105593KMS; ESTOFOS EM PELE DAKOTA;
REGENERAÇÃO DA ENERGIA DE TRAVAGEM; FUNÇÃO
AUTO START/STOP; AR CONDICIONADO AUTOMÁTICO;
VOLANTE DESPORTIVO EM PELE; SENSORES DE
ESTACIONAMENTO.

18.750€

ANO 2010, AC, CB, EEA, CD, VE, FN, JLL, VM.

14.999€

BMW 118; 2.0D
143CV; 3/2009; 127073KMS; AIRBAG CONDUTOR,
LATERAIS E PASSAGEIRO, LUZES NEVOEIRO, BARRAS
PROTEÇÃO, ABS, DIREÇÃO ASSISTIDA, VIDROS
ELÉTRICOS, RETROVISOR ELÉTRICO, JANTES DE LIGA
LEVE, FECHO CENTRAL, AR CONDICIONADO E RÁDIO
LEITOR DE CD.

8.500€

RENAULT CLIO IV 1.0 TCE
DYNAMIQUE - ANO 2013

COM 30.000KM, AC/A, CB, EEA, GPS, VE, VM,
DA, FN, JLL.

DIESEL

12.999€

BMW 320D; 2.0D
DIESEL; CAIXA AUTOMÁTICA; 150CV; 1/2002;
223394KMS; AIRBAG CONDUTOR, LATERAIS E
PASSAGEIRO, LUZES NEVOEIRO, BARRAS PROTEÇÃO,
ABS, DIREÇÃO ASSISTIDA, VIDROS ELÉTRICOS,
RETROVISOR ELÉTRICO, JANTES DE LIGA LEVE, FECHO
CENTRAL, AR CONDICIONADO E RÁDIO LEITOR DE CD.

TOYOTA IQ 1.4 D4D SPORT
DE 2009, AC, CB, EEA, VE,VM, FN, JLL, SP

16.000€

DIESEL

13.999€

BMW X5; 3.0D
184CV; 4/2006; 248094KMS; AIRBAG CONDUTOR,
LATERAIS E PASSAGEIRO, LUZES NEVOEIRO,
BARRAS PROTEÇÃO, ABS, DIREÇÃO ASSISTIDA,
VIDROS ELÉTRICOS, RETROVISOR ELÉTRICO, JANTES
DE LIGA LEVE, FECHO CENTRAL, AR CONDICIONADO
E RÁDIO LEITOR DE CD.

PUB

TOYOTA AURIS 1.4 D4D
SPORT

ALFA ROMEO MITO 1.3
JTD SPORT

DE 2009 AC/A, CB, EEA, CD, VE, VM, DA,
FN, FCC, JLL, SC, SL, SP.

13.250€

DIESEL

34.999€
BMW 320D COMPACT; 2.0D
150CV; 6/2004; 103594KMS; AIRBAG CONDUTOR,
LATERAIS E PASSAGEIRO, LUZES NEVOEIRO, ABS, DIREÇÃO
ASSISTIDA, VIDROS ELÉTRICOS, RETROVISOR ELÉTRICO,
JANTES DE LIGA LEVE, FECHO CENTRAL,
AR CONDICIONADO E RÁDIO LEITOR DE CD.
Preços sujeitos a alterações ou salvo erro tipográfico. Preços sem retoma

MERCEDES-BENZ
C220 CDI AMG

DE 2011, LIVRO DE REVISÕES, ACA, VE,
SP. SL, SC, FULL EXTRAS
Preços sujeitos a alterações ou salvo erro tipográfico. Preços sem retoma

PUB

Preços sujeitos a alterações ou salvo erro tipográfico. Preços sem retoma

PUB

GRÁFICA AÇOREANA, LDA.

PUB

Somos distribuidores exclusivos
ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA
MULTIMARCAS
REBOQUE PARA EMPILHADORES

PUB

NOVIDADE

levamento e entrega de viatura ao domicílio
Fazemos a inspecção da sua viatura

EMPILHADORES

Contacte-nos.

296 30 20 30
916 635 622

lavagem manual personalizada
Venda de pneus novos e semi-novos

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

Fajã de Baixo | Tel. 296 385 024

SERVIÇO PRÉ-INSPEÇÃO
MÁQUINA DE DIAGNÓSTICO BOSH
ANÁLISE DE GASES
SERVIÇOS ELÉTRICOS
CARREGAMENTO A/C
R. EDUARDO S. ALBERGARIA, ARM. 11/13
VALADOS (RUA DA RENAULT)

tlm. 913 478 830 / 967 567 503
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Portugal no 9.º lugar dos países europeus
com maior consumo de antibióticos

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

Portugal ocupa o 9.º lugar na tabela de 30 países europeus com maior consumo de antibióticos, mas registou nos últimos dois anos uma redução a nível
do consumo hospitalar destes fármacos, segundo um relatório que foi ontem
apresentado.
O relatório Portugal - Prevenção e
Controlo de Infecções e de Resistência aos
Antimicrobianos em Números 2014 refere
que “Portugal apresenta das mais elevadas
taxas de resistência antimicrobiana” em relação a algumas bactérias, mas aponta para
uma descida do consumo de fármacos, sobretudo em meio hospitalar.
Aliás, em relação aos antibióticos de
uma bactéria especíﬁca, e que é das mais
comuns nas unidades de saúde - estaﬁlococo áureo -, houve mesmo uma redução
de 15% na taxa de resistência entre 2012
e 2014.
Ainda assim, Portugal continua a estar
entre os países europeus com mais elevada
taxa de resistência aos antibióticos usados
para tratamento daquela bactéria.
No que respeita ao consumo apenas em
hospitais, veriﬁcou-se uma redução global
no consumo de antibióticos entre 2012 e
2014, com diminuições de oito a 12% de-
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pendendo do tipo de fármaco analisado.
O documento da Direcção-Geral da Saúde indica até que, em relação ao ambiente
hospitalar, Portugal não está entre os países
com maior consumo de antibióticos, apesar
de esta recolha de dados estar circunscrita,
no caso português, aos hospitais públicos.
Fora dos hospitais, em ambulatório, os
distritos com menor consumo global de antibióticos são Castelo Branco, Beja, Faro,
Setúbal, Braga e Guarda.
Para melhorar a situação da resistência
aos antibióticos, o relatório deixa várias recomendações para serem aplicadas às unidades de saúde já no próximo ano, como a
redução da duração média do tratamento ou
o aumento de dias livres de antibiótico.
Outra das recomendações é a redução da percentagem de doentes que fazem
proﬁlaxia (prevenção) com antibióticos antes de cirurgia.

A mulher que ﬁcou ferida ontem de manhã num alegado episódio de violência doméstica em Esmeriz, Famalicão, foi detida,
mas ainda continua hospitalizada, disse à
Lusa fonte do Comando Territorial de Braga
da GNR.
Um homem de 40 anos morreu ontem de
manhã e duas pessoas, mulher e ﬁlha, ﬁcaram feridas num episódio que a GNR “tipiﬁcou como sendo de violência doméstica”.
A Polícia Judiciária esteve no local a recolher indícios que possam ajudar a explicar
o caso e o corpo do homem encontrava-se
ainda no interior da habitação.
A mulher e uma criança de 10 anos foram
transportadas para o Hospital de Famalicão,
depois de terem sido encontradas com escoriações em casa de um vizinho, explicou à
SIC Sérgio Gomes, adjunto do comando dos
Bombeiros de Famalicão.

reserve jjá 296 285 740
Rua Comandante Jaime de Sousa
Ponta Delgada - Aberto das 7h30 às 24h00 (2ª a Sáb)
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Rússia ausente da reunião sobre segurança
nuclear de 2016 nos EUA
A reunião de 2016 sobre segurança nuclear acontecerá em Chicago.
A Rússia anunciou que não participará
na reunião sobre segurança nuclear prevista
para 2016 nos EUA, ao mesmo tempo que
criticou a utilidade do encontro e o papel
preponderante de Washington.
“Não nos parece possível participar nos
preparativos da quarta reunião de cimeira
sobre segurança nuclear”, anunciou o ministério dos Negócios Estrangeiros russo
em comunicado.
Moscovo aﬁrma que os três encontros anteriores, celebrados em Washington
(2010), Seul (2012) e Haia (2014), propiciaram “avanços signiﬁcativos” em termos de
segurança nuclear, mas destacou que a “participação política não é a mais oportuna”.

A Rússia alega que os EUA, Coreia do
Sul e Holanda têm um papel predominante
na preparação dos documentos oﬁciais, o
que considera “uma discriminação ﬂagrante em relação aos demais países”.
Também critica que os documentos ﬁnais do encontro de 2016 servirão de base
para os trabalhos da ONU, da Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA) ou
da Interpol, o que considera um viés prejudicial.
O ministério aﬁrma ainda que a Rússia
ampliará a cooperação com a AIEA, agência nuclear da ONU com sede em Viena.
A reunião de 2016 sobre segurança nuclear acontecerá em Chicago.

Barack Obama diz-se atento e disponível
às preocupações dos norte-americanos
O Presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, diz compreender a insatisfação
dos eleitores. “A todos os que votaram quero dizer-vos que vos ouço. Aos dois terços
que optaram por não votar nas eleições de
ontem ouço-vos também. Todos temos de
dar aos americanos razões para acreditarem que o chão por baixo dos pés é seguro,
que há razões para terem conﬁança no futuro, que há oportunidades para os jovens
poderem prosperar e que os decisores em
Washington estão preocupados com as pessoas”, disse.
Obama reage assim à derrota esta terça-feira na votação intercalar para o congresso. O partido republicano conseguiu a

maioria que lhe faltava no Senado.
Numa longa conferência de imprensa na
Casa Branca, o líder norte-americano mostrou total disponibilidade para trabalhar de
forma construtiva com os seus adversários
nos próximos dois anos.
As últimas projecções da imprensa
norte-americana apontam para a conquista
de 52 lugares por parte dos republicanos.
Fica, assim, ultrapassada a barreira dos 51,
necessária para assumir o controlo do Senado.
Na Câmara dos Representantes, o Partido Republicano também deverá manter a
maioria com a previsão de 226 a 241 dos
435 lugares na Câmara a ser ocupados pela

Secretário-geral da NATO realiza
primeira visita ao Afeganistão
O secretário-geral da NATO,
Jens Stoltenberg, iniciou ontem a
sua primeira visita ao Afeganistão, a
menos de dois meses do ﬁm da missão de combate da coligação internacional, informou, em comunicado, a
aliança.
Stoltenberg deve encontrar-se
com o Presidente afegão, Ashraf
Ghani, bem como com o chefe do
Executivo, Abdullah Abdullah.
Depois do ﬁm da missão de combate da Força Internacional de Assistência para a Segurança (ISAF),
prevista para o ﬁnal de dezembro, a
NATO vai manter a sua presença no
Afeganistão em 2015 com uma nova
missão, reduzida, de assistência e
formação.

oposição e Obama.
Obama anunciou ainda que vai pedir formalmente ao Congresso que deba-

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

Pedidos 15 anos de prisão para CEO
da firma de ‘ferry’ que naufragou
na Coreia do Sul
O Ministério Público da Coreia do Sul
pediu ontem uma pena de 15 anos de prisão
para o presidente da ﬁrma que operava o ‘ferry’ Sewol, por considerar ser parcialmente
responsável pelo naufrágio que fez mais de
300 mortos.
“Pedimos 15 anos de prisão para o arguido, tendo em conta a escala do desastre, o
seu estatuto e responsabilidade nas causas”,
disse o procurador Park Jae-Eok, referindose a Kim Han-Sik, CEO da Chonghaejin Marine Co., que está a ser julgado na cidade de
Gwangju.
O Ministério Público também pediu penas de prisão efectiva de entre quatro e seis
anos para dez outros arguidos que estão a ser
julgados com Kim Han-Sik.
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Infobolsa

Galp e Jerónimo Martins animam
bolsa nacional
O mercado português fechou em alta
pela segunda sessão consecutiva animada
pelo forte ganho da Jerónimo Martins. A
Galp Energia fechou o dia a subir 1,22%.
O principal índice da bolsa nacional
avançou 0,53% para 5.177,95 pontos, com
sete cotadas em alta e 11 em queda.
As acções da Jerónimo Martins registaram a maior subida do PSI-20, ao valorizar
3,79% para 7,784 euros. A retalhista chegou
a valorizar mais de 6% durante a sessão para
negociar muito próximo dos 8 euros por acção.
No retalho o dia foi de ganhos com a
Sonae SGPS a valorizar 1,77% para 1,091
euros.

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

Maria Luísa Dias

Arrenda-se

Faleceu no dia 5, do corrente mês, na
freguesia da Candelária, Concelho de Ponta
Delgada, Maria Luísa Dias, com 89 anos de
idade.
O seu funeral realizou-se ontem, dia 6,
pelas 13h00, após missa de corpo presente
na Ermida dos Mosteiros, prosseguindo-se o
trajecto fúnebre para o cemitério local.
À família enlutada as nossas sentidas
condolências.

Casa, mobilada e equipada, junto dos
quatro cantos dos Arrifes, com um quarto
de cama, cozinha/sala de jantar, WC. Possui parque de estacionamento privativo e
quintal. (Renda 275 euros mensais).
Contactar: 912705561/296682681

Missa do 7.º Dia

Eduardo Manuel Machado Sousa

Eduardo Manuel
Machado Sousa

A família participa que manda celebrar uma missa amanhã dia 8 na igreja S. Pedro,
Ponta Delgada pelas 19 horas, sufragando a alma do saudoso extinto, agradecendo desde
já a todos quantos possam participar neste ato litúrgico.
Na impossibilidade de o fazer pessoalmente vimos por este meio agradecer ao pessoal
da medicina II e III. A todos um bem haja.

Faleceu no dia 1, do corrente mês, no
Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada, Eduardo Manuel Machado de
Sousa, com 83 anos de idade. Era viúvo de
Maria Julieta Gomes de Sousa.
O seu funeral realiza-se hoje, dia 7, pelas 14h00, após missa de corpo presente na
Ermida de São Joaquim, prosseguindo-se o
trajecto fúnebre para o cemitério local.
À família enlutada as nossas sentidas
condolências.

CONVOCATÓRIA
A Mesa da Assembleia Geral, nos termos do art.° 42 dos Estatutos, convoca todos os sócios para uma
Assembleia Geral, a realizar no dia 18 de Dezembro de 2014, pelas 20H30 com a seguinte ordem de trabalhos:
1.º Análise e aprovação do Plano de Atividades e orçamento para o ano 2015.
2.º Outros assuntos de interesse.
A Assembleia Geral reunirá à hora marcada na convocatória se estiver presente mais de metade dos associados, ou meia hora depois, com qualquer número de presentes, conforme o disposto no n. 1, do art.° 43 dos
Estatutos da Associação.

CAMPAS; LÁPIDES;
IMAGENS;
FOTOPORCELANA
Efetuamos montagens de campas

Em frente à entrada do Pinhal da Paz

A última homenagem
a um ente querido

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

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.

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

ARTE FUNERÁRIA

Aceitam-se inscrições. Consultas de aconselhamento astrológico; previsão astrológica.

web: www.correiodosacores.net

MÁRMORES
GRANITOS
QUARTZ

Curso de Astrologia

Contactar:
astrologia2013@hotmail.com
- Telm. 912 131 709.

Envie este cupão para a seguinte morada:
Rua Dr. João Francisco de Sousa, n.º 14
9500 - Ponta Delgada

O Presidente da Assembleia Geral
Eduardo da Silva Vieira

Falecimentos

7,00€
8,00€
9,00€
10,00€
11,00€
12,00€
13,00€

Nome:

SECÇÕES:

Morada:

Lotes

Código Postal:
Data de Publicação:

Telefone:

Casas

Compra Compra
Vende
Vende
Aluga

Apartamentos

Carros

Motas

Compra
Vende
Aluga

Compra
Vende

Compra
Vende

Como anunciar: 1 - Escreva o anúncio no quadriculado cada letra em cada espaço. 2- Deixe um espaço entre cada palavra. 3 - O preço mínimo é de 7,00€+IVA. 4 - O
anúncio é publicado 24h depois. 6 - O cupão deve ser enviado para a morada acima indicado, bem como o seu valor. 7 - No caso de querer obter as respostas na sua
residência, deverá enviar os valores selados correspondentes. 8 - Este jornal não sai às 2ª feiras.
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No próximo dia 15 de Novembro

2.ª edição da Gala do Desporto de Ponta Delgada com
demonstração de Artes Marciais e Desportos de Combate
A Câmara Municipal de Ponta Delgada através do Gabinete de Apoio ao Desporto (GAD), vai levar a efeito,
no próximo dia 15 de Novembro, pelas 21h00, na grande e bonita sala do Coliseu Micaelense, a 2.ª edição da
Gala do Desporto de Ponta Delgada com demonstração de Artes Marciais e Desportos de Combate, com fins
solidários, que será apresentada pelo jornalista da RTP/RDP Açores, Gonçalo Cordeiro.
um elemento e um momento de promoção, que garantem
notoriedade não apenas ao Concelho de Ponta Delgada,
mas aos Açores, ao atleta e dirigente açoriano.
Com esta gala de 2014, dedicada às artes marciais,
estamos a inovar e a criar características na política de
apoio ao desporto por parte do município, com reconhecimento de mérito e promoção das actividades”, reiterou
o presidente Bolieiro.

A gala, que terá como palco
o Coliseu Micaelense, é aberta a
todo o público em geral. A entrada é gratuita, mas como se trata
de uma iniciativa de cariz solidário, será colocada à entrada
do Coliseu uma tômbola “onde
todos os interessados poderão
Por: João Patrício
depositar as verbas que, posteriormente, reverterão a favor de
todas as associações e/ou instituições que tenham atletas
portadores de deﬁciência e no ﬁnal da gala, será sorteado
um dos clubes do concelho que possua nas suas secções
atletas do desporto adaptados” explicou o Vereador da
CMPD, Pedro Furtado na abertura da conferência de imprensa realizada ontem, no Centro Municipal de Cultura,
salientando que no “ano passado a verba angariada foi
de seiscentos euros, montante que este ano queremos ver
aumentado”.
Ao todo serão cerca de setenta e cinco atletas representando cinco clubes de Ponta Delgada, como Karate,
Aikido, Kickboxing, Hiu-Jitsu brasileiro e o Judo que
assumem este ano um carácter inovador e inédito “pela
primeira vez nos Açores teremos uma gala dedicada aos
desportos exclusivamente às artes marciais e aos desportos de combate. Dar uma maior visibilidade ao trabalho
realizado pelos técnicos, atletas e dirigentes destas modalidades, contribuir para um melhor conhecimento das
modalidades junto do público e deste modo atrair novos
praticantes, bem como dar o reconhecimento público de
modalidades que têm dado títulos nacionais e internacio-

nais à região e que nos últimos anos, tem aumentado de
forma exponencial o número de praticantes, contribuir
para desmitiﬁcar a ideia que estas modalidades são violentas e que são para uso exclusivo de práticas com a ﬁnalidade de auxílio à defesa pessoal. Procuramos também
com esta gala diferenciar artes marciais de mera violência
física e exigência do cumprimento por parte destas modalidades de códigos de ética por parte dos seus praticantes, de defesa de valores como a honra, a humildade
e o respeito pelo adversário, fazem destas modalidades,
algumas delas seculares, verdadeiras escolas de ensino de
virtudes para a vida essenciais para a vida”, frisou Pedro
Furtado.
Reconhecimento de mérito e promoção
das actividades
Por seu lado o presidente da Câmara Municipal de
Ponta Delgada, José Manuel Bolieiro realçou “a nossa
reﬂexão foi de fazer da Gala do Desporto um momento
de reconhecimento do mérito desportivo e ela teria uma
periodicidade bi-anual. Vamos encontrar nesta periodicidade anual, uma lógica para manter o projecto inicial. O
reconhecimento do mérito para os atletas e atribuição de
troféus que será bi-anual. Este ano, vamos reconhecer o
mérito a modalidades que tenham tido sucesso mas, que
tem sobretudo na gala uma oportunidade de promoção
das mesmas e não já uma atribuição de troféus e títulos
honoríﬁcos. Portanto, vamos intercalar por esta periodicidade, entre a gala de reconhecimento do mérito e a gala
de promoção de actividades desportivas que justiﬁcam
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No domingo (15h00)

Automobilismo

Visita do Benfica
“enche” Estádio
da Madeira

Matrícula especial
para os carros de ralis

O jogo Nacional - Benﬁca, da décima
jornada da I Liga, na tarde de domingo no
Estádio da Madeira, deverá lotar o recinto
dos “alvinegros”, por diversas razões, entre as quais o facto de se disputar durante a
tarde, mais concretamente às 15h00.
No entanto, o horário do jogo não é a
única razão, uma vez que o preço dos ingressos é acessível aos bolsos e a liderança do Benﬁca levará à Chpupana muitos
apaziguados do clube da Luz.
A mais recente vitória do Benﬁca,
sobre o Mónaco (1-0) na Liga dos Campeões, também ajuda a encher o recinto,
sendo, por isso, vários os motivos que levarão os adeptos a acorrer em massa ao
encontro.

Futebol

Quatro jogos
da Taça na Sport
TV
Os jogos da IV eliminatória da Taça de
Portugal começam a ser disputados a 21 de
Novembro e, na circunstância, serão quatro
as partidas alvo de transmissão televisiva
em directo, na Sport TV. Eis os horários e
os jogos com transmissão televisiva:
21.11.2014 | Sexta-feira: 19h30 - SC
Espinho vs Sporting CP (Estádio Marcolino de Castro). 22.11.2014 | Sábado:
17h00 - CD Trofense vs CF “Os Belenenses” (Estádio CD Trofense). 18h45 - SL
Benﬁca vs Moreirense FC (Estádio da
Luz). 23.11.2014 | Domingo: 18h15 - Vitória SC vs SC Braga (Estádio D. Afonso
Henriques).

Rectificação
Na edição de ontem, na notícia sobre
o torneio no campo de golfe da Aroeira, do Circuito Liberty Seguros, recebemos uma nota de Francisco Matos a
informar que a participação açoriana
no evento esteve entregue aos jovens
Tiago Nunes, (São Miguel) e Ricardo
Garcia, (Terceira) e, não contou com
a sua participação, nem de Rigoberto
Oliveira e de José Nicolau Melo, visto,
estarem a participarem num torneio cá
na ilha, onde apenas o José Nicolau não
participou.
Neste sentido, a classificação que
apresentamos dos golfistas açorianos,
corresponde ao Ranking Nacional Masculino - BPI 2014 e não à prova acima
citada.
As nossas desculpas aos visados.

O governo aprovou em Conselho de Ministros um decreto-lei
que estabelece o regime jurídico
da aprovação, atribuição de matrícula, alteração de características e
inspecção de veículos participantes em competições desportivas,
para efeitos de circulação na via
pública.
Actualmente o Código da Estrada só admite a circulação destes
veículos, desde que matriculados e
dispondo dos sistemas, componentes ou acessórios aprovados. No
entanto ao serem objecto de alterações para participarem em competições desportivas muitos dos
referidos veículos deixam de estar
conformes com a regulamentação
existente e, consequentemente,
deixam de poder ser matriculáveis.
Assim, atendendo a um desejo
antigo do movimento desportivo motorizado, é criado um regime excepcional para automóveis, ciclomotores, motociclos, triciclos
e quadriciclos com motor, para que possam,
em condições especiais, circular na via pública no âmbito das competições desportivas.
Principais aspectos do regime:
· As características técnicas do veículo
devem ser aprovadas pela respectiva federa-

ção desportiva titular do estatuto de Utilidade Pública Desportiva;
· Se o veículo for aprovado, é-lhe atribuída uma matrícula especíﬁca que o identiﬁca
como veículo participante em competição
desportiva;
· A federação estabelece, com o Instituto
de Mobilidade e dos Transportes (IMT), para
efeitos da inspecção periódica, os aspectos a
controlar e os critérios de aprovação e repro-

vação do veículo;
· O veículo pode circular na via pública
entre as 48 horas antes do início da competição desportiva em que vai participar e as
48 horas após o ﬁnal da mesma e, excepcionalmente, quando se desloque a centros de
inspecção.
Prevê-se ainda um regime contraordenacional para o caso de violação das regras
previstas no diploma. (ralisonline)

7.ª Jornada da Liga Meo Açores de Futebol

Duarte Travassos no Barreiro/Flamengos
e David Rodrigues no Lusitânia/Guadalupe
Já são conhecidos os árbitros que vão
estar na sétima jornada da Liga Meo Açores, marcada para este ﬁm-de-semana que
se avizinha.
Vejamos o respectivo alinhamento:
Prainha - Rabo de Peixe, sábado, 16h00,
campo de São Roque do Pico, árbitro Paulo Simão, assistentes Luís Silveira e João

Silva, observador Paulo Sousa (Horta).
Sporting Ideal - Vale Formoso, domingo,
15h00, campo da Ribeira Grande, árbitro
André Almeida.
Barreiro - Flamengos, domingo, 11h30,
campo do Barreiro, árbitro Duarte Travassos, observador Hugo Teixeira (Angra do
Heroísmo). Lusitânia - Sporting de Guada-

lupe, sábado, 15h00, estádio João Paulo II,
árbitro David Rodrigues, assistentes Marco
Medeiros e Gonçalo Silveira, observador
Luís Silva (Ponta Delgada).
Marítimo da Graciosa - Boavista da Ribeirinha, sábado, 15h30, estádio de Santa
Cruz da Graciosa, árbitro Paulo Goulart,
assistentes Pedro Silva e José Valério.

Cristiano Ronaldo:

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

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

página do Facebook para dizer: “Let’s all
support baby Margarida. No help is too
small” (Vamos todos apoiar a bebé Margarida. Toda a ajuda é pouca).
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Na ilha do Faial

No dia 8 de Dezembro

2.ª edição do Azores Trail Run vai integrar
Circuito Nacional da modalidade

“Azores – Sports and Rally Day 2014”

O Clube Independente de Atletismo Ilha
Azul (CIAIA) apresentou, na passada sextafeira, a 2.ª edição do Azores Trail Run, que
ocorrerá no dia 30 de Maio de 2015, na ilha
do Faial.
Na apresentação do evento a organização
deixou no ar a possibilidade deste Azores Trail
Run contar com o alpinista espanhol Kilian
Jornet Burgada, corredor de longa distância,
tricampeão do mundo Skyrunner série 2007-09,
vencedor do 2011 Western States Endurance
Run, considerado o aventureiro do ano 2014,
pela revista National Geograﬁc Traveler.
A primeira edição do Azores Trail Run
foi um sucesso que contou com 215 atletas
inscritos, vindos de Portugal, Espanha, França,
Itália, Grécia, Holanda, Bélgica, Dinamarca,
Noruega, Alemanha, Brasil, Estados Unidos
da América, África do Sul e Nova Zelândia.
A segunda edição, agendada para maio do
próximo ano, vai no mesmo caminho, sendo
prova disso o facto da prova ir integrar o Circuito Nacional de Trail Ultra de 2015 da Associação de Trail Running de Portugal, que lhe
conferiu a categoria de Trail Ultra Média grau
2. Isto signiﬁca que os atletas que terminem a
prova entrarão para o Ranking Nacional 2015.
O Azores Trail Run resulta de uma parceria entre o CIAIA e o Parque Natural do Faial
e conta com o apoio do Governo dos Açores,
O objectivo da prova passa pela promoção e
divulgação turística e ambiental dos Açores.
O diretor de prova, Mário Leal, explicou

que a segunda edição do Azores Trail
Run irá manter o mesmo percurso, uma
vez que “a prova dos 48 kms, Faial Costa a Costa, foi escolhida pela Associação Portuguesa de Trail, para integrar o
circuito nacional”. Mário Leal, revelou
ainda que no próximo ano esta prova
vai pertencer à ITRA -International
Trail Running Association e à EMM
- European Mountain marathon.
Mário Bastos, presidente do
CIAIA, garantiu que o objectivo do
clube à corresponder à elevada fasquia deixada pela primeira edição e, se possível, garantir
uma participação ainda maior.
João Bettencourt, director regional do Turismo, enalteceu o trabalho dos muitos voluntários que, durante a primeira edição da prova,
deram apoio aos atletas, lembrando que muitos dos comentários feitos pelos participantes,
para além de elogiar as paisagens, a prova e a
organização, elogiaram também todos aqueles
que deram apoio, quer nos postos de abastecimento, que nos pontos de ligação. Também
José Leonardo Silva, presidente da Câmara
Municipal da Horta, elogiou a participação dos
voluntários, salientando a vontade da autarquia
de contribuir para os eventos que permitam a
promoção do Faial fora de portas.
As inscrições para esta prova estarão abertas a partir de 7 de Novembro e a organização
tem elevadas expectativas em relação ao número de participantes, por isso para 2015 as
inscrições serão limitadas.
O Trail Running, modalidade em grande
crescimento em todo o mundo, é um tipo de
corrida bastante diferente da pista e da estrada, que consiste em correr por trilhos técnicos,
muitos deles inacessíveis de outra forma, levando os participantes a descobrir e contactar
com a natureza de uma forma mais intensa. É
uma atividade caracterizada pela dureza dos
percursos e pelos grandes desníveis que apresenta. (Tribuna das Ilhas)

Com saída pelas 03h00 da madrugada

Carlos Simão faz caminhada entre
Ribeira Grande e Feteiras
O antigo ciclista micaelense Carlos Simão,
vítima há quarenta anos de um aparatoso acidente de bicicleta, em que resultou em diversas fracturas no(s) (braços) húmero esquerdo e
baço, vai fazer-se à estrada este sábado.
Recuperado há muito do acidente Simão,
nunca desistiu de praticar desporto e, este sábado dia 8 de Novembro, vai de novo fazer-se à
estrada, em jejum, desta feita fazendo uma prolongada caminhada, a partir da Ribeira Grande,
com início às 03h00 de madrugada, com passagens pelas Capelas, Ramal dos Mosteiros, com
chegada prevista às Feteiras, (local que sofrera
o acidente), pelas 12h30.
Apesar de padecer da doença diabética,
Carlos Simão, pretende assim cumprir pela terceira vez consecutiva uma promessa, há muito
prometida, e que se esgota com esta longa caminhada, de amanhã mas, não aconselha a ninguém a fazer estes percursos em jejum.

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

Numa iniciativa do Automóvel Clube dos Açores
- SPEED e com apoio da
Câmara Municipal de Ponta
Delgada, num dia muito especial (08.12.2014), vai ter
lugar a concentração de todos
os pilotos de ralis e motos
que mais relevo obtiveram
na época ﬁnda, numa zona
central da cidade, as Portas
da Cidade, para que possam
divulgar a sua temporada e
tornar publico a próxima.
Naquele espaço e na
quadra festiva que se aproxima, o dia 8 de dezembro,
será uma oportunidade a não
perder para a visitar o “Azores–Sports and Rally Day
2014” e recordar situações
de uma temporada que acabou recentemente.
Será também uma forma
dos patrocinadores terem
mais uma hipótese de serem
novamente falados num meio muito especial
para os Desportos Motorizados dos Açores,
uma situação em que todos os pilotos terão
claras vantagens.
O período reservado para o evento decor-

rerá das 09h00 às 24h00 do dia 8 de dezembro de 2014.
As inscrições estão abertas e todos os
pilotos de ralis e motocross deveram formalizar a sua intenção através do email para
acacores@gmail.com
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FC Porto

«Sinto-me preparado para ajudar
a equipa», assegura Quaresma
No FC Porto de Julen Lopetegui
não existem titulares indiscutíveis e
Ricardo Quaresma não foge à regra.
O extremo luso já parece habituado
à ideia de que, neste plantel, tanto
pode ser titular como não-convocado. Além disso, garante, não tem
qualquer tipo de atrito com o técnico
espanhol.
«Tenho boa relação, tanto com
o treinador como com toda a gente.
Trabalhamos todos para o mesmo
objectivo», destacou Ricardo Quaresma, que na vitória do FC Porto
frente ao Atlético Bilbau (0-2), anteontem, entrou para o lugar do ‘apa-

gado’ Cristian Tello, mas também
não se conseguiu destacar.
De resto, à medida que a época vai avançando e as coisas vão
correndo de feição ao FC Porto,
Quaresma sente-se cada vez mais
capaz de ajudar a equipa a atingir
os seus objectivos.
«Sinto-me bem, preparado
para ajudar a equipa. Comecei a
ganhar conﬁança e, dessa forma,
as coisas saem naturalmente. Mas
não tenho pressa de nada, pois o
mais importante é a equipa», rematou, citado pelo jornal A Bola.

Sub 21

Portugal no grupo B com Itália,
Inglaterra e Suécia
A Selecção Nacional sub-21
conheceu ontem os seus adversários no Campeonato da Europa
República Checa 2015 no sorteio
realizado, em Praga. A Equipa das
Quinas ﬁcou integrada no Grupo B
juntamente com a Inglaterra, a Itália e a Suécia.
A fase ﬁnal será disputada em quatro estádios (dois em Praga,
um em Olomuc e outro em Uherske Hradiste), entre os dias 17 e 30
de junho.
Os sub-21 lusos estiveram representados pelo treinador nacional, Rui Jorge, e pelo team manager, António Cravinho. Pavel
Nedved, embaixador da competição, foi uma das ﬁguras do futebol
internacional presentes no sorteio.
Grupo A - República Checa, Alemanha, Dinamarca e Sérvia.

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

Grupo B - Inglaterra, Itália, Portugal e Suécia.

FIFA

Na última prova do Mundial

Pedro Proença no
mundial de clubes

Mikko Hirvonen termina
carreira nos ralis

O árbitro português, Pedro Proença foi um dos nomeados
pela FIFA para arbitrar no Mundial de Clubes, prova que irá ter
lugar em Marrocos.
Com 44 anos, internacional desde 2003, o juiz de Lisboa completa o leque de grandes provas com a que lhe faltava no currículo,
pois já esteve nas maiores de selecções (Mundial, Europeu e Confederações) e nas de clubes (Liga dos Campeões e Liga Europa).
Inclusivamente, o seu melhor ano, foi 2012, quando arbitrou a
ﬁnal da Liga dos Campeões, entre o Bayern Munique e o Chelsea,
e a ﬁnal do Campeonato da Europa, que a Espanha ganhou contra
a Itália.

O piloto ﬁnlandês Mikko Hirvonen (Ford) anunciou que vai
terminar a carreira no ﬁnal da presente temporada do campeonato
Mundial de ralis.
Hirvonen, de 34 anos, vai despedir-se no rali da Grã-Bretanha,
última prova do Mundial, que decorrerá de 14 a 16 de novembro.
O ﬁnlandês, que actualmente ocupa a quarta posição no Mundial de pilotos, foi quatro vezes vice-campeão do Mundo e duas
vezes terceiro classiﬁcado, sempre atrás do francês Sebástien
Loeb, que se sagrou campeão mundial em nove ocasiões.
“Foi uma rivalidade saudável [com Sebástien Loeb]. Ele foi
um companheiro de equipa e um rival pelo qual tenho muito respeito e acho que é um sentimento mútuo”, aﬁrmou Hirvonen.

Mercado:
Fábio Coentrão
na mira do
Manchester United

O internacional português Fábio Coentrão é apontado como hipótese para reforçar
o Manchester United, já no próximo mercado
de inverno, avança a imprensa inglesa desta
quinta-feira.
O lateral esquerdo do Real Madrid, que
está a recuperar de uma lesão, é alvo de Van
Gaal para reforçar o Manchester United.
A notícia é avançada pelo britânico Daily
Star, que garante ainda que os responsáveis
do Manchester United estarão na disposição
de oferecer cerca de 34,5 milhões de euros
pelo passe do internacional português.

Enzo Perez pode
ser ‘prenda de natal’
de Nuno Espírito
Santo
Contra tudo e contra todos, Luís Filipe
Vieira conseguiu segurar Enzo Perez no último
mercado de verão. Contudo, a tarefa pode revelar-se muito complicada ou até mesmo impossível no próximo mês de janeiro. Peter Lim,
proprietário do Valência, mantém o desejo de
contratar o médio argentino.
Segundo a edição de ontem do jornal Super
Deporte, Peter Lim já terá avisado o internacional argentino para se preparar para rumar à
equipa de Nuno Espírito Santo em janeiro.
No Mestalla existem muito milhões para investir em novas contratações e a boa campanha
interna do clube ‘che’ está a tornar o Valência
na equipa temível que conseguiu ser no início
do século XXI, com Rafael Benitez ao leme.
«O Enzo é um jogador que sempre interessou ao clube. O Valência tem-no seguido e o
seu nome poderá estar na mesa futuramente. É
um dos jogadores que poderá ser tido em conta
quando chegarem as decisões», comentou Peter Lim.
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SUDOKU

SUDOKU

Grau de diﬁculdade
fácil

Grau de diﬁculdade
difícil

Complete

Diferenças
Encontre as 7 diferenças existentes

Complete o desenho

José António M. Pacheco
Oﬁcina de Manutenção
e Reparação de Viaturas

Japro

€281,70

OFICINA CERTIFICADA

Rua Joaquim Maria Cabral, nº16
Zona Comercial dos Valados
9500-681 Ponta Delgada
Telf.: 296 684 887 – Telm.: 966 960 699 / 913 812 555

COMPRESSOR 100 LT
2.75 HP MONOFÁSICO

PREÇOS ESPECIAIS
PARA SI

Regeneração do Filtro de Particulas Diesel

MÃO DE OBRA >> 17,50€ / HORA (+IVA)

Bricolage
Jardim
Construção

Visite-nos

Valados

SOLDADOR INVERT 250 AMP

€295

M.Cabral & Filhas, Lda Tel. 296 684 271
Rua Cristiano Frazão Pacheco, 39 e 40
mcabralefilhaslda@sapo.pt

tlm: 919 521 930 / 916 638 163
Fax: 296 298 291
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SÃO SEBASTIÃO
Apartamento T5. Garagem. Centro da Cidade.
Junto a Serviços, Comércio e Escolas.

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

PD093140385

PD093140382

€ 165.000,00

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

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

PD093140387

PD093140383

€ 218.000,00

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

SÃO PEDRO
Moradia V4.
Quintal.
Boa Localização.

PD093140054

PD093140389

€265.000,00

FURNAS
Moradia V3 p/ Reconstrução.
Bons Acessos.
Oportunidade.
PD093140388

€ 140.000,00

€ 45.000,00

€ 120.000,00

SÃO SEBASTIÃO
Apartamento T2.
Garagem e Arrecadação.
Centro da Cidade.
€ 65.000,00

PD093140386

€ 110.000,00
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Água De Mar - RTP1

Jardins Proibidos - TVI

signos
CARNEIRO

BALANÇA

(21/03 a 20/04)

(23/09 a 23/10)

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

05:30 Bom Dia
Portugal
09:00 Açores Hoje
10:25 Linha Da Frente
11:00 Notícias
11:50 Estação De
Serviço
12:45 Mundo
Automóvel
13:00 Notícias
14:00 Jogo Limpo
15:15 Bem-Vindos A
Beirais
16:00 Espaço Infantil
17:00 Informação
Açores
17:15 Meteorologia
Açores
17:20 Açores Hoje
18:45 City Folk - Gente
Da Cidade
19:00 Estação De
Serviço
19:45 Mundo
Automóvel
19:50 Era Uma Vez
(Açores)
19:55 Meteorologia
Açores
20:00 Telejornal Açores
20:30 Meteorologia
Açores
20:40 Em Causa
Própria
21:15 Noites De Verão
- Ponta Delgada
22:20 Anatomia De
Grey
23:00 Vida De Mãe
23:25 Meteorologia
Açores
23:30 Telejornal Açores
00:00 Simultâneo - RTP
Açores/RTP
Informação

05:30 Bom Dia

06:30 Zig Zag

05:00 SIC Notícias

05:30 Diário da Manhã

Portugal
09:00 Agora Nós

10:00 Euronews

06:00 Edição Da Manhã

09:15 Você na TV!

11:30 Bravo - Ep. 8

07:45 A Vida Nas

12:00 Jornal da Uma

12:00 Jornal Da Tarde
13:15 Os Nossos Dias
- Ep. 288
13:45 Há Tarde
17:00 Portugal Em
Directo
18:00 O Preço Certo
19:00 Telejornal
20:00 Sexta Às 9
20:30 Bem-vindos A
Beirais T3 - Ep.
165
Em Beirais, Carlota recebe as amigas Sara e Vera.

12:00 Alves dos Reis,
um Seu Criado
- Ep. 48
13:00 Sociedade Civil
T9 - Ep. 178

Cartas: O Dilema
T3 - Ep. 114
09:00 Queridas Manhãs
T1 - Ep. 163

99
Alfredo morre na

12:00 Primeiro Jornal

sequência de um

13:30 Senhora Do

assalto, planeado

14:32 A Fé Dos

Destino - Ep. 235

pela própria ﬁlha

Homens

14:45 Grande Tarde T1

Salomé, a um dos

15:00 O Império e os
Românticos
Armados
16:00 Zig Zag
19:30 A Teoria do Big
Bang T7 - Ep. 23

- Ep. 25
18:00 Em Família - Ep.
150

seu

reacende antigos

- Ep. 48

entre

os

irmãos Gaspar e

CARANGUEJO

Eduardo, deixan-

(21/06 a 22/07)

Carlota confessa
às amigas que
se sente nervosa

20:00 Jornal 2

Cora apavora-se

20:42 Página 2

ao ser presa den-

21:00 Britcom

com o casamen-

tro de um armário

22:00 O Humor e a

por José Alfredo.

mília a este último

Cidade T2 - Ep. 1

José Alfredo la-

e deserdando a

Apresentado pelo

menta por Eliane

to. Carlos passa
por elas e Carlota
apresenta as suas
amigas. Carlos dá
elogios a Sara e
a Vera e Nazaré

humorista José de
Pina, o programa
promete um sem

nunca o ter procurado.

Cristina

estranha o desaparecimento

de

repreende-o.
21:15 Água De Mar
- Ep. 84

número de aven-

22:00 Quem Quer Ser

coberta de algu-

Milionário
23:15 Os Filhos Do
Rock - Ep. 8

a Silviano. Érika

mas das grandes

descobre

cidades de Norte a

Cláudio encontra-

Sul do país.

se com Leonardo.

00:00 Portugueses
Pelo Mundo T2
- Ep. 6
01:00 Cidade Despida
- Ep. 12
01:45 Vila Faia - Ep.
119
03:30 Televendas

turas de mochila
às costas, à des-

22:30 Tanto Para
Conversar
22:55 Eurovision
Young Musicians
01:00 Sociedade Civil
T9 - Ep. 178
02:40 Euronews

Cora. Maria Marta
pergunta pelo seu
novo

motorista
que

22:45 Lado A Lado
- Ep. 53
23:45 C.S.I. T12 - Ep. 2
00:45 A Vingadora T4
- Ep. 10
01:30 Volante T8 - Ep. 7
02:00 Jura - Ep. 24
02:30 Televendas

do as terras da fa-

SAGITÁRIO

ﬁlha, Salomé.

(21/12 a 19/01)

19:00 Jornal das 8
20:45 Diário da Noite
- Casa dos
Segredos 5

Proibidos - Ep.
46
22:30 Mulheres - Ep.

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

LEÃO

AQUÁRIO

(23/07 a 22/08)

(20/01 a 19/02)

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

21:30 Jardins

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

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

15:00 A Tarde é Sua

Poderá encontrar eco na manifestação dos seus sentimentos
mas acautele-se para não os generalizar. Corrija uma situação
que não lhe parece bem.

(22/11 a 20/12)

Desejará manter secretos os
seus sentimentos mais íntimos.
Se a Lua estiver em tensão, poderá ressentir-se do afastamento
de um membro da família.

testamento

ódios

21:45 Império - Ep. 19

GÉMEOS

dos. A leitura do

20:45 Mar Salgado

ESCORPIÃO
(24/10 a 21/11)

(21/05 a 20/06)

seus supermerca-

19:00 Jornal Da Noite

TOURO
(21/04 a 20/05)

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

13:30 Flor do Mar - Ep.

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

130

Aproveite este período
para dar mais atenção ao
mundo da intimidade. Sentirá maior disposição do que o
usual para lidar com as tarefas caseiras.

23:30 Extra - Casa dos
Segredos 5

VIRGEM

PEIXES

(23/08 a 22/09)

(20/02 a 20/03)

01:00 Filme a Designar

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

02:45 OK KO
03:45 O Teu Olhar - Ep.
32

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

Previsão do estado do tempo
nos Açores

14.º
15.º

18.º

As suas capacidades de comunicação poderão tornar-se
mais subjectivas, mais fantasistas, mais imaginativas. A sua
intuição estará sublinhada.

10/30 Km/h
10/30 Km/h

3m

15º

14º

15.º
19º

19º

15º
19º

10/30 Km/h

3m
2m

GRUPO OCIDENTAL

Frente fria

Informação do Instituto Português do Mar e da Atmosfera
Centro
Centro
Frente quente Frente Oclusa Frente Estacionária
de Alta Pressão
de Baixa Pressão

Períodos de céu muito nublado
com abertas. Aguaceiros fracos
durante a madrugada.
Vento noroeste bonançoso a
moderado (10/30 km/h), rodando
para oeste.
ESTADO DO MAR
Mar de pequena vaga a cavado.
Ondas noroeste de 3 metros.
Temperatura da água do mar: 19ºC
TEMPERATURAS MÍNIMAS
E MÁXIMAS PREVISTAS:
Santa Cruz das Flores: 14 / 18ºC

GRUPO CENTRAL

GRUPO ORIENTAL

Períodos de céu muito nublado com boas Períodos de céu muito nublado com
boas abertas.
abertas.
Aguaceiros fracos durante a madrugada
Vento norte bonançoso a moderado
e início da manhã.
(10/30 km/h), rodando para noroeste.
Vento norte bonançoso a moderado
ESTADO DO MAR
(10/30 km/h), rodando para noroeste.
Mar de pequena vaga a cavado.
ESTADO DO MAR
Ondas noroeste de 3 metros.
Mar de pequena vaga a cavado.
Temperatura da água do mar: 19ºC
Ondas noroeste de 2 metros.
TEMPERATURAS MÍNIMAS
Temperatura da água do mar: 20ºC
E MÁXIMAS PREVISTAS:
TEMPERATURAS MÍNIMAS
Horta: 15 / 19ºC
E MÁXIMAS PREVISTAS:
Angra do Heroísmo: 14 / 19ºC
Ponta Delgada: 15 / 19ºC
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INFORMAÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA
FARMÁCIAS
Ponta Delgada - Farmácia Moderna
Largo de Camões
Telefone: 296305780
Ribeira Grande - Farmácia Ribeirinha
Rua Direita
Telefone: 296479202

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

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

POLÍCIA MUNICIPAL
Rua Manuel da Ponte, n.º 34
9500 – 085 Ponta Delgada
Tel. 296 304403/91 7570841
Fax: 296 304401
E-Mail: policiamunicipal@mpdelgada.pt

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

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

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

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

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

MOVIMENTO AÉREO

MUSEUS
Ponta Delgada
Museu Carlos Machado
3ª a 6ª das 10:00 às 13:00 e das 14:00 às 18:00
Sábados e Domingos das 14:00 às 18:00
Encerra segundas e feriados
Ribeira Grande
Museu Municipal
Museu “Casa do Arcano”
Museu da Emigração Açoriana
Museu Vivo do Franciscanismo
Casa Lena Gal
Aberto de 2ª a 6ª - 09.00/17.00H
Museu Municipal do Nordeste
Aberto de 2.ª a 6.ª das 09h00
às 12h00 e das 13h00 às 16h00

SERVIÇOS CULTURAIS
Ponta Delgada
Centro municipal de cultura
Horário das Exposições
2.ª a 6.ª feira - das 09h00 às 12h30
e das 13h30 às 16h30
Encerrado aos ﬁns-de-semana e feriados
Ribeira Grande
Centro Comunitário e de Juventude
de Rabo de Peixe
Teatro Ribeiragrandense
Horário da 2ª a 6ª das 9h às 17h

MISSAS

INTERNACIONAL
Chegadas a Ponta
Delgada de:
Boston: 7:00
Lisboa: 13:45, 20:15
Porto: 23:20
Toronto: 7:30
Partidas de Ponta Delgada para:
Boston: 15:00
Lisboa: 15:05, 21:05
Porto: 18:00
AIR AÇORES
Chegadas a Ponta Delgada de:
Horta: 12:45
Pico: 18:05
Santa Maria: 7:50, 20:20
Terceira: 8:45, 14:00, 20:15
Partidas de Ponta Delgada para:
Horta: 8:20
Pico: 9:10
Santa Maria: 6:30, 19:00
Terceira: 7:00, 13:15, 18:25

MOVIMENTO MARÍTIMO
MONTE DA GUIA
– Em Leixões largando
para Ponta Delgada
SETE CIDADES –
No Pico largando para Ponta Delgada
CHEM DAISY – Em Ponta Delgada
MADEIRENSE 3
- Em Ponta Delgada
com saída para Lisboa
PONTA SOL - Em Lisboa com saída
para Ponta Delgada

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

1917 - O partido Bolchevique,
chefiado por Lenine, derruba o governo de Kerenski, tomando o poder. E a revolução de Outubro, na
Rússia.
1974 - O governo português e a
Frelimo (Frente de Libertação de
Moçambique) acordam a formação
de um governo de transição para
Moçambique.
1987 - O general Zine al-Abidine Ben Ali assume à presidência da
Tunísia, depondo o presidente vitalício Habib Bourguiba, de 84 anos,
por “incapacidade física e mental”
deste.
1993 - O filme do realizador português Manuel de Oliveira, “Vale
Abraão” recebe o prêmio da crítica

8 DE NOVEMBRO - 14H00

COLISEU MICAELENSE

Transporte Marítimo
Parece Machado, Lda

8 DE NOVEMBRO - 21H30

ASSOCIAÇÃO DE TÁXIS
DE SÃO MIGUEL

BAÍA DOS ANJOS: Ponta Delgada
para Vila do Porto
(INSTITUIÇÃO DE UTILIDADE
PÚBLICA)

Central 296 30 25 30

da décima sétima amostra nacional
de cinema de São Paulo do Brasil.
2000 - Lançamento do Álbum the
Mark, tom, and travis Show (The
Enema Strikes Back!) do grupo
Blink-182.
2008 - Primeiro show da banda
finlandesa Nightwish com a nova
cocalista em São Paulo, Brasil.

296 20 50 50

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

296 38 2000
96 29 59 255
91 82 52 777

Este é o tricentésimo décimo segundo dia do ano. Faltam 54 dias
para acabar 2014.

JOGOS SANTA CASA

SALA 3
Drácula 2D - 19:20,21:20,23:20*
7º Anão Pequeno Herói 2D 13:20**,15:20,17:20
SALA 4
Os Monstros das caixas 2D - 15:50
Fúria 2D - 13:10**,18:30,21:10,23:50*
*Sessão Válida Sex, Sáb e Vésperas de Feriado
**Sessão Válida Sáb, Dom e Feriados

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

NATÁLIA CORREIA

SHARING THE MUSIC X

CINEPLACE PARQUE ATLÂNTICO

SALA 2
Tartarugas Ninja: Heróis Mutantes 3D15:10,19:30
Tartarugas Ninja: Heróis Mutantes 2D13:00**,17:20,21:40,23:50*

TEATRO MICAELENSE

CORVO – Na Praia
da Vitória, largando
às 23 horas para Ponta Delgada
FURNAS – Em Lisboa, saindo às 22
horas para Ponta Delgada

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

Baixa-mar:
07:16 – 19:35
Preia-mar:
01:06 – 13:24

NAVIOS
DA MUTUALISTA
AÇOREANA

EFEMÉRIDES

Semana >> 08h00 – Santuário do
Santo Cristo 08h30 – Matriz de 2ª a 6ª
feira 12h30 – Matriz 18h00 – Igreja do
Imaculado Coração de Maria 18h30 Matriz; São José; Fajã de Cima (3ª a
6ª) 19h00 – São Pedro; Igreja Nª Sra.
de Fátima -Lajedo; Santa Clara; Fajã
de Baixo (3ª e 5ª); Saúde - Arrifes - (3ª
e 5ª); Milagres - Arrifes - (4ª e 6ª).

TABELA DAS MARÉS

NAVIOS DA
TRANSINSULAR

Museu do Trigo – Povoação – São Miguel
Junto à Ribeira dos Bispos, entre as Lombas
do Loução e Alcaide
Horário de Funcionamento:
De segunda a sexta das 09h00 às 17h00
Sábados, domingos e feriados 11h00 às 16h00

TÁXIS

EUROMILHÕES
Sorteio de 4 de Novembro de 2014
Terça-feira
1-6-13-17-26 + 3 5
JOKER
Sorteio de 2 de Novembro de 2014
Domingo
3522586
TOTOLOTO
Sorteio de 1 de Novembro de 2014
Sábado
7-11-13-15-37 + 3
TOTOBOLA
Resultado de 2 de Novembro de 2014
112 X2X 11X 1221 M0
LOTARIA CLÁSSICA
Segunda-feira - 3 de Novembro de
2014
1º Prémio: 23163
LOTARIA POPULAR
Quinta-feira - 30 de Outubro de 2014
1º Prémio: 06104
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Grão a Grão... (27)

Pobres e amanhadinhos,
os pontadelgadenses
Certo dia, um jovem
meu amigo perante uma
discussão sobre se pedir
ajuda para o nosso grupo
de Teatro, exclamou acalorado para todos os presentes:
- Ó gente, não custa pedir…depois, vê-se se nos
dão ou não!
Natália de Almeida*
Guardei bem guardado
este conselho sem esquecer, contudo, que levar respostas negativas nunca é
agradável para os nossos egos…
Vem esta introdução a propósito da notícia
divulgada pela Câmara Municipal de Ponta Delgada
acerca dos resultados do Orçamento Participativo que
culmina um processo de cidadania ativa que a câmara
levou a efeito nos últimos meses em aberta partilha
com os munícipes, nas suas freguesias. Tratou-se dum
processo inédito entre nós e de alcance democrático
muito relevante. Ou seja, a autarquia em vez de decidir nos seus gabinetes onde e como aplicar as verbas disponíveis para o ano de 2015, decidiu por bem
consultar os habitantes do concelho. Reuniu as vezes
necessárias, esclareceu, solicitou pareceres e propiciou a votação para a escolha na aplicação das verbas.
Esta iniciativa inovadora e meritória obteve a adesão
de 1.636 pessoas, número apreciável, convenhamos!
O presidente, José Manuel Bolieiro considerou-a,
com humildade, «satisfatória». Para Bolieiro «esta é
uma iniciativa pedagógica para a democratização» do
concelho e acrescentou «O Orçamento participativo
fomenta nas pessoas a vontade, do ponto de vista da
cidadania, de participar na vida política e pública».
Quais os resultados deste processo?
As quatro propostas mais votadas foram:
1. O espaço verde na Avenida do Mar;
2. Melhoramento das infraestruturas na Rocha
da Relva;
3. Colocação de sinalização com horários e percursos nos locais de saída dos autocarros na Avenida
Infante D. Henrique (Avenida Marginal);
4. Adaptação do edifício da casa mortuária na
Ajuda da Bretanha.
Estes resultados mostram que os pontadelgadenses estão satisfeitos com a sua cidade!!!
Não necessitam duma central de camionagem que
pub

os abrigue das variáveis atmosféricas? Não necessitam de árvores nas novas avenidas que lhes ofereçam
sombras quando passearem (veja-se o que plantaram
na Urbe Oceanus – cameleiras - que nunca chegarão
a dar sombra porque não é para isso que elas servem,
sendo que de ornamento servem!!!)? Os pontadelgadenses não sentem vergonha pelo encerramento interminável e nunca explicado pelo Governo Regional
do seu principal Museu – o precioso Museu Carlos
Machado?…Ninguém se lembrou de propor a isenção
do IMI e outras taxas camarárias para quem decidir
residir no centro histórico dando-lhe vida e acrescentando-lhe valor? Pedir apoio às atividades económicas, lojas e outros, para estacionamentos à porta
gratuitos para os clientes serem atraídos e sentiremse confortáveis, trazendo vida e dinheiro? …Exigir
policiamento permanente e visível na cidade a horas
mortas para garantir a segurança de quem lá vive e
não quer ir viver para as periferias? Propor parcerias
para a criação e funcionamento de ACADEMIAS
ARTÍSTICAS PARA ADOLESCENTES em todas as
freguesias defendendo o lema romano «MENTE SÃ
EM CORPO SÃO»! Pedir apoio para ocupação dos
adolescentes do concelho? Os adolescentes esses esquecidos da sociedade, que frequentemente se lembra deles para os açoitar com invetivas destrutivas e
a quem pouco ou nada se dá nos tempos livres. Não
quero ser injusta com aqueles que dedicam a esta faixa etária horas de atenção e trabalho como: Clube
Naval, os vários Grupos de Esutismo e Escotismo, as
Filarmónicas e os grupos Desportivos, e outros…mas
muito há a fazer ainda para termos adolescentes ocupados saudavelmente e com sentido de pertença à
comunidade. Sentimentos fundamentais de combate
à marginalidade de que tantos pontadelgadenses se
queixam no concelho.
Os adolescentes precisam de atenção redobrada com mais urgência dado que agora que os ATLs
cobrem as necessidades dos mais novos é chegada a
hora de contemplar de forma decisiva as necessidades
dos que se seguem e que depois das aulas terminarem
ficam ao abandono, à mercê de todo o tipo de más
companhias e piores influências.
Há tanto a pedir à Câmara de Ponta Delgada…e
foi pedido tão pouco!
Tenho esperança que para o ano que vem saibamos
pedir mais e melhor para bem do nosso concelho.
*Escritora para Crianças
(Licenciada em Filosofia)
ntm.almeida@sapo.pt
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“Os números ontem divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) referentes ao terceiro trimestre
de 2014 indicam que o número de desempregados
caiu em todas as regiões do país, à excepção do centro, face ao trimestre anterior, sendo que os Açores
(15,7%), o Norte (14,3%) e Lisboa (14%) têm taxas de
desemprego superiores à média nacional (13,1%).”
In Correio dos Açores
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Fedje$$$feh$$$Fedje$$$
'#7gk_Çf hWÈDEIÄGZXZciZbZciZd9^gZX"
idgÄ<ZgVaYVCDHeVgVdh6dgZh!8Vb^adBdc^o!
cVXZg^bc^VYZVegZhZciVdYdaVcVbZcidYV
gZYZ )< cdh 6dgZh! dcYZ VfjZaV deZgVYdgV ^c"
kZhi^j-b^a]ZhYZZjgdheVgVVhhZ\jgVgVXdWZg"
ijgVZbidYVhVh>a]VhYdh6dgZh!VÒgbdjfjZd
dW_ZXi^kdYVfjZaVdeZgVYdgVYZcdegVodb{m^"
bdYZYd^hVcdhY^hedc^W^a^oVgVigVkhYdhZgk^d
YZXVWddhXVcV^hYVGIE6dgZhZGIE$BVYZ^gV#
BVhVfj^ÆegVÇCDHhhZZheZgVfjZcZhiZhYd^h
VcdhdhgZhedch{kZ^hedai^XdhXdch^\VbgZhdakZg
dhegdWaZbVh[jcX^dcV^hYViZaZk^hdYdh6dgZh!
dfjZh^cXZgVbZciZcdVXgZY^id!ed^hcVhVXij"
V^h XdcY^Zh V GIE$6dgZh cd iZb fjVa^YVYZ
eVgV[VoZgeVgiZYdhXVcV^hY^hedc^W^a^oVYdhedg
VfjZaVdeZgVYdgV!fjZgZhjaidjYV[jhdYVODC
XdbVDei^bjh!ZZbkZoYZZhiZhZgjb^bedg"
iVciZ Xdcig^Wjid eVgV V egdbdd Z Y^kja\Vd
Ydh6dgZh!hZg{cVijgVabZciZbdi^kdYZ\gVcYZ
ZbWVgVd!ZfjZcVYViZbVkZgXdbdXdcig^Wjid
fjZ V GIE $6dgZh YZj eVgV V Xdchda^YVd Yd
egdXZhhdVjidcb^XdYVcdhhVGZ\^d0
( Å GK7DJE7I 7P7H Ä 6 FVciVh  jbV
XdbeVc]^V VgZV VjhigVa^VcV YZ egZhi\^d! Z V
iZgXZ^gV bV^h Vci^\V Yd bjcYd# Dg\Vc^odj ZhiZ
Vcdjbegd\gVbVfjZ^cXaj^jjbVkdaiVVdbjc"
YdXdbeVhhV\ZbeZadh6dgZhZb'&Y^Vh!Xj_d
egd\gVbViZkZZhiZVcdVVYZhdYZ&*%eZhhdVh!
ZegZk^VVeZgcd^iVedgjbVcd^iZZbH#B^\jZa#
BVhZhiZVcdVhXd^hVhcdXdggZgVbcVYVWZb!
ed^h cd eVhhVYd Y^V ', YZ DjijWgd! YZk^Yd Vd
bVjiZbed!d7d^c\,),YZk^YdVdcZkdZ^gdcd
XdchZ\j^j ViZggVg Zb H# B^\jZa! gZ\gZhhVcYd V
BVggVfjZmZ!YZdcYZ]Vk^VeVgi^Yd#CdhZ\jcYd
Y^VcdkViZciVi^kV!bVhdbVjiZbedeZgh^hi^VZ
VXdbeVc]^VYZX^Y^jXVcXZaVgVeVhhV\ZbedgH#
B^\jZa! Xdb idYdh dh egZ_jodh ^cZgZciZh! Xdb
igVch[ZgZh!Ydgb^YVhZhZgk^dYZXViZg^c\XVcXZ"
aVYdh!ZVX^bVYZijYdYV^bedhh^W^a^YVYZYZYVg
VXdc]ZXZgdh6dgZhVeZhhdVhYZjbZaZkVYd
edYZgZXdcb^Xd#:heZgZbdheZadegm^bdVcd!
ed^hVFVciVh^cXaj^jdh6dgZhcdhZjegd\gVbV
YVkdaiVVdbjcYd0
)Å;lW9WXhWbÅ7:[i#7ii[iiehWZ[FWi#
iei9e[b^efWhWei7iikdjeiIeY_W_iÄDfjZVfj^
kdjgZaViVg[d^ejWa^XVYdcVai^bVZY^dYd?dg"
cVa:megZhhd!cVHZXd<ZciZ!dcYZZgVgZ[Zg^Yd
fjZVh^ijVdXg^VYVeZaVVhhZhhdgVYdEg^bZ^"
gd"B^c^higdeVgVdh6hhjcidhHdX^V^h!:kV8VWgVa!
i^c]VXg^VYdZbWVgVdhcVXdb^i^kVYZ_dgcVa^hiVh
ZVhhZhhdgZh!fjZVXdbeVc]VgVbVk^h^iVdÒX^Va
YdEg^bZ^gdÄB^c^higdVdh6dgZh#9Zed^hYZZb
idb gjYZ Z Vjidg^i{g^d V gZ[Zg^YV ÆYZhV_jYVciZÇ
Yd Eg^bZ^gdÄB^c^higd iZg Y^id ÆVkVcXZ ^bZY^ViV"
bZciZfjZZhidjVbVcYVg!Ze{gZdVjidXVggdZ
VWgVVedgiVÇ!Y^hhZVdbdidg^hiVfjZÆ^hhdXdb
\VYdXdgg^VbZa]dgÇ#Dbdidg^hiVÒXdjcZgkdhdZ
cdhdjWZgZhedcYZg!ed^hWVhiVkVY^oZgÄa]ZfjZ
YZ[VXidXdb\VYdXdgg^VbZa]dghZZaV^ciZ\gVh"
hZVbVcVYV!cjbY^{ad\dVdckZaYZjbVeZhhdV
Vggd\VciZfjZYZbdchigdjcdiZg^ciZaZXidcZb
ZYjXVdeVgV^ciZ\gVgd<VW^cZiZYdEg^bZ^gd"
B^c^higdYZEdgij\Va#FjZ^c[Za^X^YVYZ#
B=F

=hkfe8[diWkZ[[iYeb^[][ijeh[i[n[Ykj_lei
fWhWb_Z[hWh[cWi+|h[Wi[ijhWj]_YWiZ[d[]Y_e

CWhjW8[diWkZ[
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BVgiV7ZchVjYZHdjhVE^gZh!cdIjg^hbd!BVg^V?dh
<^a!HZgk^dh!d8dbVcYVciZ;ZgcVcYd<gZ\d9^Vh!BV"
gi^bV!?dhEV^kV!8dbWjhikZ^hZ8Vgadh;^a^eZ!9^hig^"
Wj^d[dgVbdhZhXda]^YdheZaV8db^hhd:mZXji^kVYd
<gjed7ZchVjYZ!a^YZgVYVedgKidg8gjo!eVgVa^YZgVgZb
VhX^cXd{gZVhYZcZ\X^dfjZ[dgVbYZÒc^YVhXdbdZh"
igVi\^XVheVgVdYZhZckdak^bZcidYVhjVVXi^k^YVYZZb"
egZhVg^Va#
8dc[dgbZ d 8: ]Vk^V cdi^X^VYd cd eVhhVYd bh YZ
DjijWgd!d<gjed7ZchVjYZ]Vk^VegdXZY^YdVjbVgZh"
igjijgVdYVhjVZhigjijgVdg\Vc^oVkVZ[jcX^dcVa![Va"
iVcYdXdc]ZXZgfjZbhZg^VbdhfjVYgdhZhXda]^YdheVgV
YZX^Y^gZbVh{gZVhYZcZ\X^dXdch^YZgVYVhZhigVi\^XVh
eVgVVhjVVXi^k^YVYZZbegZhVg^Va#
D c^Xd ZaZbZcid YV [Vba^V 7ZchVjYZ V Y^g^\^g jb
YdhhZXidgZhZhigVi\^XdhYd<gjed!BVgiV7ZchVjYZ
HdjhVE^gZh!fjZkV^ÒXVgXdbVVYb^c^higVdZmZXji^"
kVYdhZXidgYdijg^hbd!{gZVbj^idhZchkZaYd<gjed!
fjZ[d^e^dcZ^gdcd^ckZhi^bZcidcdhZXidgYdijg^hbdcdh
6dgZh! fjZ iZb gZ\^hiVYd egZ_jodh deZgVX^dcV^h cdh
ai^bdhVcdhZfjZ[d^dW_ZXidYZjbgZedh^X^dcVbZcid
ZbiZgbdhYZd[ZgiV#GZXdgYZÄhZfjZcdh6dgZhd<gj"
ed7ZchVjYZYZibdh=di^h6dgZh6ia}ci^Xd!BVg^cV

9Whbei<_b_f[

=h[]e:_Wi

6ia}ci^Xd!H#B^\jZaEVgfjZ=diZa!IZggVCdhigV<VgYZc
=diZa!idYdhZbH#B^\jZa!dIZgXZ^gVBVg!cV>a]VIZgXZ^"
gV!d=diZa8VcVacV=dgiV#6:hiVaV\ZbYdh8ag^\dh!d
=diZa6kZc^YVZd=diZaHdEZYgdhdVXi^kdheZgiZcV
Yd<gjed!bVhfjZcZhiZbdbZcidcdZhidZb[jcX^d"
cVbZcid#
CV{gZVYdhXdbWjhikZ^hhZg{?dhEV^kVVa^YZgVg
ZhiZ ^bedgiVciZ hZXidg# BZbWgd YV 8db^hhd :mZXji^"
kV!?dhEV^kV_{YZi^c]VdhZXidgYdhXdbWjhikZ^hhdW
VhjVijiZaV#;ZgcVcYd<gZ\d9^VhkV^Vhhjb^gV\Zhid
YdhZXidgbVgi^bd#8dbVcYVciZYVBVg^c]VBVgXVciZ!
ZgV Xdchjaidg Yd <gjed! eVhhVcYd V\dgV eVgV V \Zhid
ZmZXji^kV#
BVg^V?dh<^a!fjZ^ciZ\gdjd<gjedVeVgi^gYZ&YZ
CdkZbWgd!kV^Vhhjb^gV\ZhidZmZXji^kVeVgVdhZXidg
YZhZgk^dh!dcYZhZ^cXaj^Vh{gZVhYdhigVchedgiZh!dÒ"
X^cVhZhZXidgVjidbkZa#<ZhidgVZmeZg^ZciZ!XdbkVhid
Xjgg^Xjajb!^cXaj^jeVhhV\ZchcVVYb^c^higVdYV:96
ZYVH6I6#
Edgai^bd!ZXdc[dgbZ_{]VkVbdhVcjcX^VYd!YZgZ"
[Zg^gVVig^Wj^dV8Vgadh;^a^eZYZidYddhZXidgYV9^h"
ig^Wj^d# 8Vgadh ;^a^eZ ^ciZ\gV ^\jVabZciZ V 8db^hhd
:mZXji^kV#

ÇDelWi?Z[_WifWhW
LeZW\ed[[clWdjW][c
W;Yedec_WZei7eh[iÇ
deYedYkhiefWhWWgk_i_e
i[h|ej[cWZWYed\[h dY_W Z[i[hl_eiZ[Yeckd_YW[i
eh]Wd_pWZWf[be
Z[lep[ZWZeifWhW
DELE87D9E:EI7wEH;I
e=el[hdeZei7eh[i
DCDKD76C8D9DH6vDG:HkV^dg\Vc^oVgcdegm^bd
Y^V&)YZCdkZbWgd!cd6cÒiZVigd7YVJc^kZgh^YVYZYdh
6dgZh V 8dc[ZgcX^V ÆCdkVh >YZ^Vh eVgV :Xdcdb^V Ydh
6dgZhÇ^ciZ\gVYVcVXZg^bc^VYZVig^Wj^dYdegb^d
eVgVdbZa]dgVajcdVYd8jghdYZ<Zhid$:Xdcdb^VYV
Jc^kZgh^YVYZYdh6dgZh#Degd\gVbVdhZ\j^ciZ/
9ed\[h dY_W
',$&&^ehWi#I]^c`HbVgi
9g#EZYgdGdYg^\jZh
HX^dYVHEDI6ODG:H#Xdb
',$)&^ehWi#Fj^ciVYdh6dgZhjbXdcXZ^id^ciZ\gVYd
:c\V#IZabV7VgXZadh
HX^VYVZbegZhVFj^ciVYdh6dgZh
'-$&&^ehWiÅ6ig^Wj^deZadCDKD76C8D9DH6vDG:H
Yd Egb^d eVgV d bZa]dg Vajcd Yd 8jghd
YZ <Zhid$ :Xdcdb^V YV Jc^kZgh^YVYZ Ydh
6dgZh

D<dkZgcdGZ\^dcVaYdh6dgZhaVcdjjbXdcXjghd
eVgVVVfj^h^dYZhZgk^dhYZXdbjc^XVdYZkdoZYZ
YVYdh! iZcYd XdcXdgg^Yd Vh deZgVYdgVh KdYV[dcZ! Dc^!
CDHZEI#
9ZVXdgYdXdbVh^c[dgbVZhdWi^YVheZad8:Vegd"
edhiVbV^hkVciV_dhVZbiZgbdhYZegZd[d^VegZhZc"
iVYVeZaVKdYV[dcZ!fjZi^c]V\Vc]ddai^bdXdcXjghd!
ZfjZVegZhZcidjjbkVadg\adWVaYZ)!+(*b^a]ZhYZ
Zjgdh! hZ\j^YV YV DC> Xdb *!)*) b^a]Zh! V CDH Xdb
*!,-,b^a]ZhZVEIXdb*!-+%b^a]Zh#
6 Y^[ZgZcV YZ egZdh ZcigZ V egdedhiV VegZhZciV"
YVeZaVKdYV[dcZVeZaVEI!fjZ[d^VbV^hXVgV!YZ'+!
)'#DkVadg\adWVaYVhegdedhiVh[d^dhZ\j^ciZ/
KdYV[dcZ")#+(*#)(-!,%Zjgdh
DC>Ä*#)*)#%%%!%%Zjgdh
CDHÄ*#,-,#%-&!,,Zjgdh
EIÄ*#-+%#&-)!*-Zjgdh
D <dkZgcd GZ\^dcVa YZkZ YZX^Y^g hdWgZ d XdcXjghd
cdhegm^bdhY^Vh!ed^hVegdedhiVkV^ZcigVgZbk^\dgV
eVgi^gYZ&YZ?VcZ^gdYZ'%&*#

(
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D aYZg Yd EH9 $ 6dgZh ZhiZkZ WZb cV [dgbV
Xdbd VWdgYdj V fjZhid YV gZedh^d Yd Y^[Z"
gZcX^VaÒhXVacdh6dgZh!aVcVcYddiZbVVciZh
YVk^h^iVYdEg^bZ^gdÄB^c^higdVdh6dgZh!hZb
gZi^gVg egdiV\dc^hbd edai^Xd cZhiV bVig^V Vd
egeg^d EZYgd EVhhdh 8dZa]d Z VX^bV YZ ijYd
bdi^kVcYdgZVXZhedai^XVhYdegeg^d<dkZg"
cd GZ\^dcVa WVhiVciZ ^cX^h^kVh# 9jVgiZ ;gZ^iVh
YZbdchigdj Vfj^ \gVcYZ bVijg^YVYZ edai^XV!
fjZcVYViZkZVkZgXdbVegZX^e^iVdfjZ[d^VVciZX^eVdYdVccX^dYV
a^WZgVa^oVdYVhgdiVheVgVdh6dgZh0

=kWbj[h<khjWZe

D egZh^YZciZ YV 8db^hhd :mZXji^kV Yd Cdkd
7VcXdYdh6dgZhXdcXZYZjcVZY^dYZYdb^c"
\dYZhiZ_dgcVaVhjVeg^bZ^gVZcigZk^hiVVehV
bjYVcVYZcdbZZVhhjb^jfjZÆdZe^XZcigd
YdiZggVbdidfjZV[ZXidjd<gjed:heg^idHVcid
ZeVgiZYd7:H[d^bj^idadc\ZYdh6dgZhZfjZ
d7VcXdcdh6dgZhcdXdcig^Wj^jZbcVYVeVgV
VfjZaVigV\Y^V!fjZbV^hYdfjZjbegdWaZbV
hg^deVgVVfjZaZ<gjedZXdcb^XdZÒcVcXZ^gd!
[d^V[VacX^VYdegeg^deVhZYVhjVXVeVX^YVYZYZhZVjidYZhigj^gÇ#Jb
Y^hXjghdbj^idY^gZXidZegV\b{i^Xd0

?]eh<hWdW

;d^ bj^id ^ciZgZhhVciZ V ZcigZk^hiV fjZ d Vg"
fj^iZXid>\dg;gVcVYZjVZhiZ_dgcVacVZY^d
YZYdb^c\d#HZbeVeVhcVac\jV!>\dg;gVcV
VÒgbdjfjZÆE#9Za\VYViZbjbXZcigd]^hig^"
XdYZXge^idZZbVWVcYdcdÇZfjZ^bedgiVc"
iZÆda]VgeVgVdXZcigd]^hig^XdYZE#9Za\VYV
XdbdjbVbV^h"kVa^VXdbdd[VoZbVhhdX^ZYV"
YZhVkVcVYVhÇ!Xg^i^XVcYdV^cYVÆVÒadhdÒVfjZ
eVgZXZiZgk^cYdVhZgVYdeiVYVYZXdchigj^gYZ
cdkdZbkZoYZigVch[dgbVgdZm^hiZciZÇ#JbXdcig^Wjid^bedgiVciZeVgV
hZeZchVghdWgZdegZhZciZZd[jijgdYdhXZcigdh]^hig^XdhYdh6dgZh0

7iikde9h_ijWi

6k^hdXZcigVa^hiVYdfjZYZkZhZgVeVgi^a]VYVh
YZX^hZhhdWgZdYdbc^dYdbVg!djhZ_V!ZjYZ"
X^YdkdXh<dkZgcdGZ\^dcVaYdjbeVgZXZg
jbVk^hdZggVYVYdfjZYZkZhZgdZmZgXX^dYd
edYZgedai^XdZVhjVeVgi^a]VXdbdh<dkZgcdh
YVhGZ\^Zh6jicdbVhYdh6dgZhZYVBVYZ^"
gV# w jbV [dgbV Z\dXcig^XV YZ [VoZg edai^XV
edgeVgiZYVB^c^higV6hhjcd8g^hiVh!ZbXdc"
igVbd Xdb Vh XdbeZicX^Vh Yd :hiVijid Ydh
6dgZhZXdbVYdjig^cVVZhiZgZheZ^idYdIg^WjcVa8dchi^ijX^dcVa#6GZ"
\^dcdhZedYZkZg\VgeZgVciZViZciVi^kVXZcigVa^hiVfjVcid|aZ\^haVd
ZbegZeVgVdhdWgZV\ZhideVgi^a]VYVZcigZVGZeWa^XVZVhGZ\^Zh
6jicdbVh!YdhgZXjghdhYdBVg#


Bki9WXhWb

GZXZciZbZciZ V X^YVY Vdg^VcV EVjaV BVg"
\Vg^YV IVkVgZh! ki^bV YZ YdZcV dcXda\^XV!
ZhXgZkZjjbVXVgiVVWZgiVY^g^\^YVVdhcdhhdh
\dkZgcVciZh Z YZejiVYdh gZ\^dcV^h! VaZgiVcYd
eVgV V egZXVg^YVYZ Yd hjWhY^d YZ YZhadXVd
eVgVdXdci^cZciZZbXVhdYZYdZcV!ZfjZYZ
'* Zjgdh edg Y^V! eVgV XdWg^g Vad_VbZcid Z Va^"
bZciVd# w XZgid fjZ Ajh 8VWgVa cd edYZg{
YVg V gZhedhiV eZad eVhhVYd! bVh Xdbd i^ijaVg
YVÆeVhiVÆYVhVYZ"a]ZZm^\^YVjbVZmea^XVdg{e^YVZZÒXVo!cdh
hdWdedcidYZk^hiVedai^Xd!bVhVX^bVYZijYdfjZgZhdakVZhiZegdWaZbV
fjZV[ZXiVVX^bVYZijYdVh[Vba^VhbV^hXVgZcX^VYVh#FjVcidbV^hiVgYZ
hZYZgZhiVgZhedhiV!bV^dgkV^hZgdZbWVgVdedai^XdeVgVd<dkZgcd#

7b]kdidc[hei
fWhWh[Ô[j_h
 Dh \dkZgcdh YV gZe"
hZgd dh WZcZ[^X^{g^dh YV
Vd hdX^Va ZhXdaVg V k^V"
Wa^XVZgZ\^dcVacdegm^bd
Vcd \VhiVgd! XZgXV! XZc"
_VgZVjhj[gj^gYdhZcdg"
id Z X^cfjZciV b^a]Zh YZ
bZh Ved^dh | bdW^a^YVYZ
Ydh Vdg^Vcdh# HZcYd Vh"
Zjgdh cd hZidg Ydh igVch"
h^b dh iV^h XZcid Z X^c"
edgiZh gZ\^dcV^h# :hiZ
bdciVciZgZegZhZciVXZgXV
fjZciV b^a]Zh YZ Zjgdh
YZ Yh edg XZcid Yd dgV"
WZcZ[^X^Vb XZgXV YZ jb
bZcid gZ\^dcVa# 6a\jbVh Edg/AjhEZgZ^gVYZ6abZ^YV iZgd YV edejaVd! hZ
ZhhZh fj^hZgZb Z edYZ"
ZbegZhVh YZ igVchedgiZ
eWa^XVh cd [VijgVb eVgV d Xdb" gZbk^V_Vg#;VoZcYdXdciVhh^beaZh!
WjhikZafjZ\VhiVbcZbhZXdchZ" X]Z\Vbdh | XdcXajhd fjZ d Ved^d
\jZ fjVci^[^XVg Vh ZmiZgcVa^YVYZh Vdh fjZ k^V_Vb  hjeZg^dg V b^a Z
edh^i^kVhfjZ\ZgVb#
fj^c]ZcidhZjgdhedgVcdeZgXVe^"
6
Vd
hdX^Va
ZhXdaVg! iV#
Cd hZ egZiZcYZ ^hdaVg dh Vd"
XdbeVgi^X^eVd Vdh Vajcdh bV^h
YZh[VkdgZX^Ydh! Vi^c\Z hZhhZciV Z g^Vcdh! VciZh eZad Xdcig{g^d fjVc"
X^cXdedgXZcidYdidiVaYVedejaV" id bV^h VWg^gbdh V gZ\^d Vdh dj"
d ZhXdaVg! ]{ ZhXdaVh dcYZ ZhhV igdhZdbjcYdVch!bV^dghZg{d
eZgXZciV\Zb Vi^c\Z kVadgZh hj" egd\gZhhd Z d XgZhX^bZcid# Edgb
eZg^dgZh V cdkZciV edg XZcid Z ]{! iZbdh fjZ iZg V XdchX^cX^V Ydh
iVbWb!ZhXdaVhdcYZ_{cd]{Y^" cbZgdh Z da]Vg eVgV d eVcdgVbV
c]Z^gdeVgVdhgZ[Zg^YdhVed^dh#Edg \ZgVa! Veh jbV Xj^YVYV Vc{a^hZ
djigd aVYd \VhiVb"hZ YZoZcVh YZ iZbdh fjZ [VoZg ZhXda]Vh d bV^h
b^a]ZhYZZjgdhZbZhXdaVhajmj" XdchZchjV^h edhhkZ^h Z igVVg jb
dhVh! hZb \gVcYZ ji^a^YVYZ! dcYZ d gjbd fjZ cdh eZgb^iV iZg jbV gZ"
VWVcYdcd ZhXdaVg  Ydh bV^h Vaidh \^dfjZcdXVb^c]ZeVgVjbedc"
id ^ggZkZghkZa YZ edWgZoV! WV^mV
YdeVh#Cd[VohZci^Yd
Cd  Y^[X^a XdcXaj^g fjZ cd [dgbVdZ^hdaVbZcid#
:Xdcdb^hiV":bV^a/ajh#_dhZ#VabZ^YV5hVed#ei

JhWXWb^WZeh[iZe8Wd_\\Wp[c
YWcfWd^W_dj[hdWZ[ieb_ZWh_[ZWZ[
fWhWW`kZWh_dl_ikWb
6 6hhdX^Vd 6XVYb^XV Ydh
6ajcdh YV Jc^kZgh^YVYZ Ydh 6dgZh
Zhi{ V egdbdkZg jbV XVbeVc]V
YZ hda^YVg^ZYVYZ hdX^Va Xdb k^hiV |
Vc\Vg^VdYZ[jcYdheVgVVVfj^h^"
dYZjbV^begZhhdgV7gV^aaZeVgV
jbV VajcV ^ck^hjVa! gZh^YZciZ Zb
EdciV 9Za\VYV! fjZ [gZfjZciV d &°
Vcd Yd Xjghd YZ :YjXVd 7{h^XV!
aZXX^dcVYd eZaV Jc^kZgh^YVYZ Ydh
6dgZh#
D7VcXd!cd}bW^idYVhjVedai^XV

YZgZhedchVW^a^YVYZhdX^Va!_{YZjd
hZjXdcig^Wjid!ZhiVcYdV\dgVVYZ"
XdggZgjbVXVbeVc]V^ciZgcV_jcid
Ydh XdaVWdgVYdgZh Yd 7VcXd! dcYZ
Zmea^XVYdfjZÆ[VaiVbV^cYVXZgXV
YZ&#'%%ZjgdheVgVdkVadg[^cVaYV
^begZhhdgV### hZ Y^k^Y^gbdh edg '%%
XdaVWdgVYdgZh!gZegZhZciV+€VXVYV
jbYZch"ZhiVeZfjZcVV_jYVedYZ
[VoZg V Y^[ZgZcVÇ! Xj_d YdcVi^kd
edYZhZgYZedh^iVYdcVXdciVXdbd
C>7%%(-%%%%)%*-&.,,,,&*)#
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C[b^ehWbkdeZe9khieZ[=[ije%;Yedec_W
h[Y[X[fhc_eWjh_XkZe
f[beDELE87D9E:EI7wEH;I
>ciZ\gVYd cV 8dc[Zgc^XV!
9djidg ?dd Ajh <VheVg! d
9^gZXidg Yd 9ZeVgiVbZcid YZ
dCDKD76C8D9DH6vDG:H
^g{ Vig^Wj^g d egb^d Vd bZ"
:Xdcdb^VZ<Zhid!Egd[Zhhdg
a]dg Vajcd Yd 8jghd YZ <Zh"
9djidgB{g^d;dgijcV!9^gZXidg
id$:Xdcdb^V YV Jc^kZgh^YV"
Yd8jghdYZ<ZhidEgd[Zhhdg
9djidg ?dd IZ^mZ^gV Z d 9^"
YZ Ydh 6dgZh! I^V\d 9jigV!
XdbbY^VYZ&-#&kVadgZhcd
gZXidgYd8jghdYZ:Xdcdb^V!
8jghdYZ<Zhid!cdbdciVc"
Egd[Zhhdg 9djidg ;ZgcVcYd
iZ YZ '#*%%€ V fjZ VXgZhXZ V
AdeZh! k{g^Vh ^cY^k^YjVa^YVYZh
Y^hedc^W^a^oVdYZjbZhi{\^d
Z ZhijYVciZh YV Jc^kZgh^YVYZ
gZbjcZgVYdcdCDKD76C8D
Ydh6dgZh!ZYZidYVhVheZh"
9DH6vDG:H#
hdVhfjZfj^hZgZbVhhdX^Vg"hZ
:hiVXZg^bc^VYZZcigZ\V
VZhiVXZg^bc^V#:hiZegb^d
Ydegb^dgZVa^oVg"hZ"{eZaVh
jb^cXZci^kd|:mXZacX^V#
&+#%%] cV Jc^kZgh^YVYZ Ydh
6 ZcigZ\V Yd egb^d hZg{
6dgZh cd 6cÒiZVigd 7 Z XdciVg{ Xdb V egZ" Z[ZXijVYVeZadEgZh^YZciZYV8db^hhd:mZXj"
hZcVYV6Yb^c^higVdYd7VcXd!dbV\cÒXd i^kVYdCDKD76C8D9DH6vDG:H!9g#<jVaiZg
GZ^idgYVJc^kZgh^YVYZYdh6dgZh!Egd[Zhhdg ;jgiVYd#

CKI7C?bWdW9edYkhieFXb_Ye
?dj[hdWY_edWbdelWbehZ[,.c_b^[i
Z[[kheidWFbWjW\ehcW;b[Yjhd_YWZ[
9edjhWjWeFXb_YWZWIWf^[jo
6 ZbegZhV BJ"
H6B> ejWa^Xdj d
VccX^d gZ[ZgZciZ Vd
8dcXjghd EWa^Xd >c"
iZgcVX^dcVa gZaVi^kd
| hjWXdcigViVd YZ
hZgk^dh eVgV V Xdc"
XZed! Xdchigjd Z
[dgcZX^bZcid YZ jbV
XZcigVaYZkVadg^oVd
ZcZg\i^XVYZgZhYjdh!cV^a]VYZHdB^\jZa!
XdbegZdWVhZYZ+-b^a]ZhYZZjgdh#6EaV"
iV[dgbVHVe]Zin<dkYVZbegZhVHVe]Zinkda"
idjViZgdkdidYZXdcÒVcVedgeVgiZYV:c"
i^YVYZEWa^XV6dg^VcVBJH6B>eVgVVgZVa^"
oVdYdhhZjhegdXZY^bZcidhYZXdcigViVd
eWa^XVVigVkhYZbZ^dhZaZXigc^Xdh#
HZ\jcYd V BJH6B>! ÆV ZhXda]V YV EaViV"
[dgbVHVe]Zin<dk"ZcfjVcideaViV[dgbVgZh"
edch{kZa eZaV \Zhid YZ idYdh dh egdXZhhdh
Vfj^h^i^kdh cd }bW^id Yd 8Y^\d Ydh 8dcigV"

idh EWa^Xdh"YZkZ"hZ
Vd ZaZkVYd kVadg YZ
XdcÒVcV Z gdWjhiZo
fjZ iZb igVchb^i^Yd
VVea^XVd#D[VXidYZ
_{ hZgbdh eVgXZ^gdh
XdbZgX^V^h YV HVe]Z"
in]{bV^hYZjbVcd
Z YZ Xdc]ZXZgbdh Vh
hjVh XVeVX^YVYZh YZ
gZhedhiVZVfjVa^YVYZYVhhdajZhVegZhZc"
iVYVh![dgVbdjigdhYdh[VXidgZhfjZi^kZgVb
jbeZhdXdch^YZg{kZacVYZX^hdYZiZgVZb"
egZhVXdbdcdhhVeVgXZ^gVYZcZ\X^d#Ç
6 eaViV[dgbV HVe]Zin<dk! fjZ eZgb^iZ V
\Zhid Ydh egdXZhhdh YZ XdcigViVd eWa^XV
YZ[dgbVh^beaZh!hZ\jgVZigVcheVgZciZ![Vg{
Xdb fjZ V gVe^YZo Ydh egdXZhhdh ediZcX^Z V
XdbeZi^i^k^YVYZYVZbegZhV!gZYjoVXjhidhZ
edhh^W^a^iZ!V^cYV!jbbV^dggZidgcdYZ^ckZh"
i^bZcid#

HoWdW_h[ij|Wh[YhkjWh
(+&f[iieWi[cFehjk]Wb
6 GnVcV^g Zhi{ V gZ"
XgjiVg'*%eZhhdVheVgV
ig^ejaVciZhYZWdgYd!Zb
Edgij\Va# D egdXZhhd
hZg{\Zg^YdeZaV<gdjc"
YA^c`!fjZkV^dg\Vc^oVg
hZhhZhZbA^hWdVZcd
Edgid! YZ VXdgYd Xdb d Xdbjc^XVYd Zb^i^Yd
ZhiVfj^ciV"[Z^gV!+YZCdkZbWgd#
Æ6 <gdjcYA^c` ^g{ gZVa^oVg Zb CdkZbWgd
(hZhhZhYZGZXgjiVbZcidYZ8db^hh{g^dhZ
6hh^hiZciZhYZ7dgYdeVgVVXdbeVc]^VVgZV
GnVcV^gÇ!gZkZaVVZbegZhVfjZZhi{V[VoZgV
\Zhid Yd egdXZhhd YZ gZXgjiVbZcid Zb Xd"
bjc^XVYd#
6hhZhhZhkdYZXdggZgcdEdgidZZbA^h"
WdV!cdhY^Vh&%Z'&YZCdkZbWgd!gZheZXi^kV"

bZciZ!VY^VciVdXdbjc^"
XVYd#
6 ZbegZhV VY^VciV
fjZ d dgYZcVYd bY^d
bZchVa gdcYV dh &#%%% V
&#)%%ZjgdhZdhhZaZXX^d"
cVYdh iZgd XdcigVid edg
ighVcdh!ÆVdiZgb^cVgXdbhjXZhhdV[dgbV"
dÇ#
ÆCdh DeZc 9Vnh! dh XVcY^YVidh hd hjW"
bZi^YdhVegdkVhYZ^c\ahZVjbVZcigZk^hiV#
Hd^c[dgbVYdhiVbWbhdWgZdXdciZmidYV
XdbeVc]^VVgZVZibVdedgijc^YVYZYZZh"
XaVgZXZgZbfjVafjZgYk^YV#Dh^ciZgZhhVYdh
YZkZb"hZ XVcY^YViVg Zck^VcYd 8K Zb ^c\ah
eVgVVYb^c5\gdjcYa^c`#eiÇ!Zmea^XVVbZhbV
[dciZ#

7d|b_i[ieXh[W7dj[fhefeijW
ZeFbWdefWhW(&'+
&# FjZhiZh<Zcg^XVh
'# EgdedhiVh:heZXÒXVh
'$ Gk[ij[i=[dh_YWi
&#6 :gV ^bedgiVciZ fjZ 6ciZegdedh"
iVh YZ E 6 [jijgVh ejYZhhZb ^cXaj^g jb
ZcfjVYgVbZcid fjZ gZÓZi^hhZ d fjVYgd Ò"
cVcXZ^gd hjW_VXZciZ Vd DgVbZcid YV GZ\^d 6jicdbV Ydh
6dgZhZYZfjZZhiZhE6hdeVgiZ^ciZ\gVciZ#
&#7CVbZY^YVYdedhhkZa!VVegZhZciVdYVh6ciZegd"
edhiVhYdhE6YZkZg^Vb^YZci^ÒXVgZfjVci^ÒXVgdh^beVXidh
fjZ d >ckZhi^bZcid ^cY^XVYd ^gd iZg eZad bZcdh cd E>7 GZ"
\^dcVa! cd ZbegZ\d Z cVh XdciVh ZmiZgcVh# IZc]d V eZg[Z^iV
XdchX^cX^VfjZZhiV^c[dgbVdcdVijVaeVcdgVbVZhiVih"
i^XdgZ\^dcVacd[{X^a!bVhjbY^VYZhiZhiZbdhYZVkVcVg
edgZhiZXVb^c]d#
&#86XdcXgZi^oVdYZhiZE6^g{dXdggZgcjbeZgdYd[jc"
YVbZciVaeVgVd9ZhZckdak^bZcidYZYd^hiZbVhZhigVi\^Xdh
YVbV^dggZaZk}cX^VeVgVVk^YVYdh6dg^VcdhZYZidYdhdh
fjZgZh^YZbcVGZ\^d6jicdbVZfjZhddcdkdbdYZadYZ
igVchedgiZhZmiZgcdhcdfjVahZ^cXaj^dhigVchedgiZhVgZdh
ZdBVgYdh6dgZhXdbVhjVZmigVdgY^c{g^VeaViV[dgbVXdc"
i^cZciVa# HVWZbdh fjZ ZhiZh iZbVh ZckdakZb YZeZcYcX^Vh
YZYZÒc^ZhYd<dkZgcdYVGZeWa^XVZedgkZoZh^ciZgZhhZh
fjZcZbhZbegZhddhfjZbV^h^ciZgZhhVb|cdhhVGZ\^d!
gVod edgfjZ ZgV ^bedgiVciZ Xg^Vg XdchZchdh GZ\^dcV^h fjZ
bZa]dg hVakV\jVgYZb d [jijgd Ydh 6dgZh#   Cd hZg^V ed^h
YZhXVW^YdZheZX^ÒXVgcZhiV6ciZegdedhiVYZE6idYVhVhkV"
g^{kZ^hfjZiZgd^bea^XVZhcZhiZhYd^hiZbVh#
&#9 Dh kVadgZh YZ YZheZhV YZ ^ckZhi^bZcid eWa^Xd egZ"
k^hideVgV'%&*ZfjZhdYVdgYZbYdh,(&b^a]ZhYZZjgdh
eVgZXZb"bZjbZh[dgdbj^idVegZX^{kZaYZ^ckZhi^bZcid#6
hjVgZeVgi^dbVXgdiVbWbcdZckdakZ\gVcYZY^hXjhhd!
V\dgVVhjVVea^XVdfjVa^iVi^kV!ZhiVh^bgZegZhZciVjbYZ"
hVÒd^bedgiVciZeVgVd<dkZgcdYdh6dgZh#DVed^dVdhhZid"
gZhegdYji^kdhZ|hZmedgiVZhXdbkVadgafj^YdVXgZhXZciV"
YdXdci^cjVbVbZgZXZgYZhiVfjZcZhiV6ciZegdedhiV!ZZhiZ
YZkZhZgdXVb^c]deVgV\Vc]VgbdhbV^hhjhiZciVW^a^YVYZZ
6jidcdb^V#
Edg/<jVaiZg;jgiVYd

($FhefeijWi;if[YÓYWi
'#6 ¿ hZbZa]VcV YZ eVgZXZgZh YVYdh Zb Vcdh VciZg^d"
gZh  bZj ZciZcYZg fjZ V 8ddeZgVd :miZgcV YZkZg^V iZg
bV^h Va\jch bZ^dh ÒcVcXZ^gdh eVgV Xdci^cjVg Z YZhZckda"
kZgVVÒgbVdYdh6dgZhcdeaVcdXjaijgVaZZXdcb^Xd!Z
YZh^\cVYVbZciZ_jcidYVhcdhhVhXdbjc^YVYZhYZZb^\gVc"
iZh#6Zb^\gVdVdg^VcVZhi{VbjYVgZdhcdkdhZb^\gVc"
iZh dg^jcYdh Ydh 6dgZh cZXZhh^iVb YZ cdkVh gZhedhiVh# Dh
^b^\gVciZh cdh 6dgZh iVbWb YZkZb hZg ^ciZ\gVYdh Z V_j"
YVYdh#
'#7:bWdgVhZ_VXaVgdfjZXdbeZiZVd<dkZgcdYVGZej"
Wa^XV \VgVci^g d ÒcVcX^VbZcid YV Jc^kZgh^YVYZ Ydh 6dgZh!
iVbWb  kZgYVYZ fjZ V Zm^hicX^V YZ jbV Jc^kZgh^YVYZ V
[jcX^dcVg cdh 6dgZh  dj edYZ hZg h^cc^bd YZ bjai^ea^XV"
dYZhVWZg!YZX^cX^VZYZ9ZhZckdak^bZcid#BVh^bedgiV
iVbWb\VgVci^gfjZhZ_Vjb[VidgVXgZhX^YdYZXdZhd^cigV
gZ\^dcVa! gZ\^hiVcYd"hZ ed^h Xdbd bj^id edh^i^kd d [VXid YZ
ZhiVgegZk^hiVcdE6jbVkZgWVYZ(*%#%%%ZjgdhVhjedgiVg
eZad<dkZgcdYdh6dgZheVgVd9ZhZckdak^bZcidIg^edaVgYV
Jc^kZgh^YVYZ Ydh 6dgZh# Cd ZciVcid! Z cd dWhiVciZ! d gZ"
Xdc]ZX^Yd ZbeZc]VbZcid Yd <dkZgcd Ydh 6dgZh! ZciZcYd
fjZZhiVXddeZgVdedYZg^VZYZkZg^VhZgbV^hVegd[jcYVYV
Z XaVg^ÒXVYV# CVijgVabZciZ fjZ jbV eVgiZ Yd igVWVa]d Y^g^V
bZhbdVbV^h^bedgiVciZXdbeZiZ|Jc^kZgh^YVYZbVhZhigV"
iZ\^XVbZciZVGZ\^diZbYZiZghZbegZjbVeVaVkgVVY^oZg#
(#7 w hVW^Yd fjZ d eVig^bc^d VbW^ZciVa Z cVijgVa Ydh
6dgZh Xdchi^ij^ jbV YVh hjVh bV^h ^bedgiVciZh kVciV\Zch
VWhdajiVhZXdbeVgVi^kVhZbgZaVdVdjigVhGZ\^ZhYdEVh
ZYdBjcYd#6hAV\dVhYdh6dgZheZaVhjVg^fjZoVZWZaZoV
bZgZXZbfjZdXdcigdadYVZjigdÒoVdkZ_VdhZjeVeZagZ"
[dgVYd#
:Xdcdb^hiV!EgZh^YZciZYV8db^hhd:mZXji^kVYdCdkd
7VcXdYdh6dgZh!ZBZbWgd>cYZeZcYZciZYd8dchZa]dGZ"
\^dcVaYZ8dcXZgiVdHdX^Va

*

9EHH;?E;9EDãC?9E
;:?wÁE()/#I;NJ7#<;?H7:?7-:;DEL;C8HE:;(&'*

Ei[\[_jeiZWZ[YbWhWeZ[_diebl dY_W
defheY[iieZ[h[l[hieÓiYWbYedjhW
ei][h[dj[i[WZc_d_ijhWZeh[i0Xh[l[idejWi
&#:b iZgbdh
eg{i^Xdh fjVcYd d
YZkZYdg eg^cX^eVa
V hdX^ZYVYZ Xd"
bZgX^VacdeV\jZ
Vh Yk^YVh ig^Wj"
i{g^Vh Z cd iZc]V
Edg/Gj^BZad8dgYZ^gd
WZch hjÒX^ZciZh!
Y{"hZ V gZkZghd
ÒhXVa!VfjVaeZgb^iZcdegdXZhhdYZ
ZmZXjdÒhXVaeZcYZciZXdcigVdYZ"
kZYdg dg^\^c{g^d hZ edhhV! iVbWb!
Xdci^cjVg XdcigV d gZhedch{kZa hjW"
h^Y{g^d!Zk^iVcYd"hZV^chiVjgVdYZ
cdkdegdXZhhdZmZXji^kd#
'# w cd Vgi^\d '(#° YV AZ^ <ZgVa
Ig^Wji{g^V ÆA<IÇ Z cd Vgi^\d &*(#°
Yd8Y^\dYdEgdXZY^bZcidZYdEgd"
XZhhd Ig^Wji{g^d Æ8EEIÇ fjZ Zhid
Vh WVa^oVh aZ\V^h VigVkh YVh fjV^h
edYZhZgVXX^dcVYVVgZkZghdXdcigV
dh \ZgZciZh Z VYb^c^higVYdgZh YVh
ZbegZhVh! V fjVa hZ Y{! Veh VjY^"
d egk^V! Xdb VXid VYb^c^higVi^kd
YZheVX]d YV 6Yb^c^higVd ;^hXVa
Æ6;Ç#
(# D gZkZgi^Yd! eZgVciZ d VXid
YV6;!iZbk{g^dhbZ^dhYZgZV\^g!YZ

ZcigZdhfjV^hVdedh^d|ZmZXjd
ÒhXVaX[g#Vgi#'%(8EEIfjZdbZ^d
egeg^dZ^YcZdeVgVhZXdc]ZXZgYdh
egZhhjedhidh YV gZhedchVW^a^oVd
hjWh^Y^{g^V X[#! ZcigZ djigdh 6X HI6
YZ '.$+$'%%*! egdX# c° %*%&$%*! 6X
HI6YZ'$*$'%&'!egdX#c°(%%$'%&'!6X
I86CYZ-$*$'%%-!egdX#c°%&(,+$%)!
Y^hedckZ^h eVgV XdchjaiV Zb lll
Y\h^#ei#
)# 6fjZhidfjZhZXdadXVV
YZhVWZgfjV^hdhZ[Z^idhegdXZhhjV^h
YVYZXaVgVdYZ^chdakcX^Vcdegd"
XZhhdYZgZkZghdÒhXVa4
*# Dh Z[Z^idh egdXZhhjV^h Vh"
hZciVb! \gdhhd bdYd! Zb fjVigd e^"
aVgZh/
^ V VegZZchd YZ XZgidh ZaZ"
bZcidh Z WZch Yd YZkZYdg ^ciZ\gVc"
iZhYVbVhhV^chdakZciZVgih#(+\Z
&).8>G:0
^^ VVeZchVdVgih#-*c°&!-+!
c°&Z'!-.c°'8>G:0
^^^ V ^bedhh^W^a^YVYZ YZ ^chiVj"
gVd YVh VXZh ZmZXji^kVh eZadh
XgZYdgZhYV^chdakcX^VVgih#--c°&Z
-.c°&8>G:0
^k VhjheZchdYZXZgiVhVXZh

Vgih#-,c°&Z--c°&8>G:#
+#  6 aZ^ ZhiVij^ YjVh ]^eiZhZh
YZVeZchVZhcdegdXZhhdYZ^chda"
kcX^V/
^ VVeZchVdVgZfjZg^bZcid
Yd 6Yb^c^higVYdg YZ >chdakcX^V! hZ"
\jcYd Xg^ig^dh YZ dedgijc^YVYZ dj
XdckZc^cX^VVgi#-*c°&8>G:
^^ 6 VeZchVd dÒX^dhV Vjid"
b{i^XVYVhVXZhZbfjZiZc]V]V"
k^Yd fjVafjZg VXid YZ VegZZchd dj
YZiZcd YZ WZch XdbegZZcY^Ydh cV
bVhhV^chdakZciZVgi#-*c°'8>G:#
,# DgV!gZoVdVgi^\d--#°Yd8>G:
fjZ Vh ZmZXjZh XdcigV d YZkZYdg!
eZcYZciZh|YViVYVYZXaVgVdYZ^c"
hdakcX^V!hdVjidb{i^XVZ^beZgVi^"
kVbZciZhjheZchVhZ]VkZcYddjigdh
ZmZXjiVYdhVeZcVhegdhhZ\jZXdcigV
ZaZh0
-# DfjZ!edg[dgVYZaZ^^beZ"
gVi^kV!YZiZgb^cV!iVbWb!VhjheZc"
hdVjidb{i^XVYVhZmZXjZhÒhXV^h!
Xdc[dgbZVgi#&-%Yd8EEI#
.# Ad\d! V db^hhd Yd VXid YV
hjheZchd YV ZmZXjd! YZg^kVYd YV
X^iVdÒhXVaYZhXVbWVg^VZbcja^YV"
YZegdXZhhjVa#

&%# 6g\jbZcid YZX^h^kd ZcXdc"
igVbdhcdeg^cXe^dYVVjid"hjÒX^c"
X^VYdegdXZhhdYZ^chdakcX^V!ZYVYV
VcVijgZoVZÒcVa^YVYZYdVeZchdYZ
kZg^ÒXVd YZ XgY^idh!  Vfj^ XVhV
egeg^V!eVgVhZXdc]ZXZgYVZm^hic"
X^VYdXgY^idXdcigVd^chdakZciZfjZ
Zm^\Z V ZhiVW^a^oVd Ydh egZhhjedh"
idhYVgZkZghd#
&&# Edhid ^hid! Z eVgV XdcXaj^g!
eVgZXZ"cdhfjZ/
^ 6 gZhedchVW^a^YVYZ ig^Wji{g^V
hjWh^Y^{g^V Vgi# ') YV A<I Z[ZXi^kV"
hZ VigVkh Yd X]VbVYd egdXZhhd YZ
gZkZghdÒhXVaVgi#'(c°&A<I#
^^ 6gi^\d --#° Yd 8>G:/ V YZXaV"
gVdYZ^chdakcX^VYZiZgb^cVVhjh"
eZchdVjidb{i^XVYVZmZXjdeZc"
YZciZXdcigVd^chdakZciZ!bZhbdVh
ZmZXjZhÒhXV^h!Vgi#&-%Yd8EEI#
^^^ egdXZhhd YZ ^chdakcX^V 
V hZYZ egeg^V eVgV hZ Xdc]ZXZg YV
Zm^hicX^V Yd XgY^id XdcigV d ^chda"
kZciZfjZiZg{YZhZggZXaVbVYdeZaV
;VoZcYV CVX^dcVa! YZh^\cVYVbZciZ
fjVcid egZhhjedhidh YV gZhedchVW^"
a^YVYZig^Wji{g^VhjWh^Y^{g^V#
&'# Æ8VYVbVXVXdcdhZj\Va]dÇ#

'//+%(&'(

F?8f[hYWf_jWZei7eh[i

7gjid#
EVgV dh bZcdh [Vb^a^Vg^oVYdh
Xdb d XdcXZ^id Yd E>7! V eZg\jciV
^beZ"hZ/ bVh! V[^cVa! d fjZ  ^hhd
YZEgdYjid>ciZgcd7gjid4
6abYZhZedYZgYZ[^c^gdE>7V
egZdhYZbZgXVYdXdbddgZhjaiV"
Yd [^cVa YV VXi^k^YVYZ YZ egdYjd
YVh jc^YVYZh egdYji^kVh gZh^YZciZh
iZbdhdjigVhigh[dgbVhYZYZ[^c^"
adXdbd/
"VhdbVYdhkVadgZhVXgZhXZciV"
Ydh Wgjidh Ydh Y^[ZgZciZh  hZXidgZh
^chi^ijX^dcV^h dj gVbdh YZ VXi^k^YV"
YZ!VjbZciVYVYdh^bedhidhbZcdh
dh hjWhY^dh Vdh egdYjidh fjZ cd
hZ_Vb V[ZXiVYdh Vdh hZXidgZh Z gV"
bdh YZ VXi^k^YVYZ# w ^\jVabZciZ d
hVaYdYVXdciVYZegdYjdidiVaYV
ZXdcdb^V#
" hdbV Ydh ZbegZ\dh [^cV^h ^c"
iZgcdhYZWZchZhZgk^dhXdchjbd
[^cVaZ[ZXi^kd![dgbVdWgjiVYZXV"

e^iVa!bV^hVhZmedgiVZhZbZcdh &%+!- ,%,) Zjgdh Zb &..* XdcigV
Vh^bedgiVZhYZWZchZhZgk^dh0
&)+', Zjgdh Zb '%&'! hjeZgVcYd!
" hdbV Ydh ZbegZ\dh YV XdciV cZhhZh &, Vcdh! d XgZhX^bZcid b"
YZ ZmeadgVd Yd idiVa YV ZXdcdb^V Y^d cVX^dcVa YZ ,-!' -,*, Zjgdh
gZbjcZgVZh Ydh igVWVa]VYdgZh! Zb &..* Z &*+%, Zjgdh Zb '%&' Z!
^bedhidhhdWgZVegdYjdZ^bedg" edgdjigdaVYd!cdhai^bdh&%Vcdh!
iVZh bZcdh hjWhY^dh! ZmXZYZciZ dE>7eZgXVe^iVYdh6dgZhgZ\^hidj
Wgjid YZ ZmeadgVd Z gZcY^bZcid VbV^dgiVmVYZXgZhX^bZcid'%!+
b^hidYdidiVaYVZXd"
cdb^V#
QuadroIPIBpercapita
GZaVi^kVbZciZ |
Região/Ano
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001 2002 2003 2004
Norte
7391
7823
8338
8971
9568 10039 10630 10902 10851 11147
GZ\^d
6jicdbV
Centro
7430
7882
8435
9174
9914 10589 11061 11364 11671 12044
Ydh6dgZh!ZZbkZo
Lisboa
12138 12841 14074 15429 16517 17552 18353 19088 19352 20109
YZ VcVa^hVgbdh dh
Alentejo
8125
8607
9387
9957 10275 11459 11877 12220 12672 13180
YVYdh gZ[ZgZciZh Vd
Algarve
9626 10002 10809 11718 12651 13577 14495 15039 15516 15772
Madeira
7476
7970
9034 10417 11532 13959 13827 16735 16573 17727
E>7 Zb kVadgZh VW"
Açores
7074
7482
8030
8887
9800 10382 11374 12124 12505 12890
hdajidh! deiVbdh edg
Portugal
8757
9268 10023 10897 11666 12451 13064 13557 13741 14218
YZWgjVgbd"cdh hd"
PIBpercapita
WgZ d E>7 eZg XVe^iV!
iZcYdVhh^bZbXdc"
18000
16000
h^YZgVd d cbZ"
14000
gd YZ ]VW^iVciZh edg
12000
XVYVjbVYVhgZ\^Zh
10000
YdeVh!dfjZidgcVV
8000
Vc{a^hZ XdbeVgVi^kV
6000
bV^hXaVgV#
4000
6hh^b!cdFjVYgd>
2000
0
edYZkZg^[^XVg"hZfjZ
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
cd eZgdYd YZ &..* V
'%&'!dE>7eZgXVe^iV
Açores
Portugal
Ydh 6dgZh XgZhXZj

YZidYVhVhgZ\^Zh&'&')ZjgdhZb
&..* XdcigV &)+', Zjgdh Zb '%&'
ZcfjVcid V bY^V cVX^dcVa [d^ YZ
&*!&&(**,ZjgdhZb&..*Z&*+%,
Zb'%&'#
A^XZcX^VYd Zb Dg\Vc^oVd Z
<ZhidZb:begZhVh


(Euros)

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

11506

11927

12659

12951

12618

13061

13036

12753

12264

12730

13311

13289

13181

13477

13332

20702

21353

22380

22710

22303

22704

22478

21734

13500

14292

14840

14847

14314

14996

14759

14283

12835

16309

16951

17797

17852

16779

16774

16452

15985

18171

20157

20504

21392

20809

21066

20826

19569

13418

13981

14580

15099

14912

15260

15159

14627

14623

15197

15961

16191

15850

16250

16111

15607

Eu
Euros

Edg/âhXVgGdX]V

FjVcYd fjVa"
fjZg VcVa^hiV! ed"
ai^Xd dj ZXdcd"
b^hiV fjZg gZ[Z"
g^g"hZ|g^fjZoVYZ
jb eVh dj gZ\^d
[Vo Vajhd Vd E>7
EgdYjid >ciZgcd

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

