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Envie uma imagem do Pico para jornailhamaior@gmail.com e
habilita-se a vê-la no seu jornal.

CÍRCULO DE AMIGOS DA ILHA DO PICO

Nesta edição:

Pico da Landroal, fotografia por Pedro Silva.
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É Carnaval...
todos levam a mal!
p.3

Terrantez do Pico
nomeado a “Prémio
Excelência” e

Futsal.

GD Piedade ‘cumpre’
e sagra-se campeão

“Vinho do Ano”
O Terrantez do Pico 2019 entrou no Top 30 do
“Prémio Excelência”, e ficou ainda nos 4 nomeados a “Vinho do Ano” na gala da Revista de Vinhos. “… um vinho que ilustra bem
o grande potencial dos brancos açorianos”
foi a descrição deste vinho da Picowines –
Cooperativa Vitivinícola do Pico durante o
evento que foi difundido online, emitido nas
páginas de YouTube, Facebook e Instagram
da publicação.

p.2

2 • Atualidade

12 de Fevereiro de 2021

Notas da direção do C.A.I.P.

Futsal

O trabalho continua…
Estamos a atingir os dois anos à frente dos destinos do Círculo de
Amigos da Ilha do Pico (C.A.I.P.). Um desafio que assumimos com a consciência e a responsabilidade das dificuldades que iríamos enfrentar, que
não nos tem afastado do caminho a que nos propusemos, a bem do futuro deste projeto em particular, e a bem de todos os que acarinham esta
ilha maior como sua. Não esquecendo, e procurando, sempre, honrar,
todo o percurso realizado por esta Instituição nos seus já largos anos de
vida.
Temos em curso alguns processos que procurarão reabilitar as instalações do CAIP, acrescentando-lhe mais e melhores condições, e valor,
para que o possamos abrir à comunidade enquanto espaço de cultura
e partilha de conhecimentos, correspondendo desta forma aos objetivos
desta Associação. Em breve prosseguiremos com os trabalhos de encadernação das publicações dos últimos anos do nosso jornal.
O jornal quer mais assinantes
Estamos a aproximar-nos dos 900 assinantes semanais. A tiragem
regular é de 1010. Esta edição especial, com uma tiragem de 7000 cópias,
procurará chegar a todos os lares do Pico. É uma vontade e uma convicção nossa, a de que conseguiremos chegar a muitos mais Picarotos e
Picarotas com as notícias e outras informações de interesse para todos
nós, unidos por esta ilha. A todos os que receberam este jornal e não são
assinantes do Ilha Maior, juntem-se a nós neste projeto, assinem o nosso
jornal.
Os nossos colaboradores
Contamos, regularmente, com um grupo de empresas e outras entidades, que têm acreditado no nosso projeto como veículo de publicidade
dos seus produtos e serviços, o que se tem mostrado fundamental para a
manutenção da nossa publicação. A eles o nosso reconhecimento.
Temos cerca de uma dúzia de colaboradores regulares, que participam,
mensal ou quinzenalmente, com os seus textos para o enriquecimento do
jornal. A quem tenha interesse em dar o seu contributo nesta vertente,
basta contactar a Redação, através de jornalilhamaior@gmail.com com
a sua opinião, crónica, reflexões, etc. E, caso sejam uma entidade oficial,
cooperativa, associação, grupo informal, empresa, queremos também as
vossas notícias.
Contamos, igualmente, com um grupo, reduzido, mas robusto, de
sócios do CAIP e amigos do jornal que, todas as quintas-feiras nos dedicam parte do seu dia, para colaborar na dobragem do jornal. A eles devemos, também, um forte agradecimento, pois só com a sua colaboração
conseguimos garantir a distribuição atempada das nossas publicações.
Nova equipa no Ilha Maior
Depois de 24 anos a fazer parte da equipa do jornal Ilha Maior, a Paula
Garcia seguiu rumo ao sul, integrando agora a equipa amiga do jornal O
Dever, nas Lajes do Pico. Desejamos-lhe tudo do melhor nesta nova etapa,
e como lhe transmitimos na hora do até já, aguardaremos sempre a sua
visita.
O jornal tem vindo a contar no último ano com a colaboração da Luísa
Silva, nos serviços administrativos. A Luísa está de volta, depois de há
alguns anos ter aqui feito estágio no âmbito da sua formação profissio
nal. Em estágio está, agora, a Carolina Medeiros. Profissional na área do
Design, juntou-se em janeiro à nossa equipa e nesta edição assina o novo
grafismo do jornal – esperamos que gostem!
Prevemos ainda vir a reforçar a breve trecho a equipa de redação, sendo expectável que até ao final de fevereiro se junte a nós, temporariamente, o jovem André Garcia.
Aos sócios
Gostaríamos de relembrar todos os sócios que se encontram a pagamento as quotas anuais. Aqui, também apelar aos novos sócios. Todos
são bem-vindos. Os interessados poderão contactar os nossos serviços
através do 292 623 962 ou do email em rodapé.
Cumprimentos amigos,
A Direção
Círculo de Amigos da Ilha do Pico
circuloamigosilhapico@gmail.com
www.ilhamaior.pt

GD Piedade ‘cumpre’ e
sagra-se campeão
É quase como um grito de guerra:
“Finalmente cumprimos um dos
objetivos, somos campeões de
futsal. Feito inédito neste clube”
diz-nos o presidente do Grupo
Desportivo da Piedade. Uma semana depois de celebrar 39 anos de
existência, o GD Piedade venceu
o campeonato do Pico em Futsal
2020/2021, e em maio vai à ilha
do Corvo disputar o apuramento
para a Série Açores onde vão enfrentar o campeão do Corvo e o
campeão das Flores.
“Neste clube as vitórias custam o
dobro do suor, mas tem o triplo
do sabor”, continua Nuno Tei
xeira sublinhando que “ uma das
maiores dificuldades é lutar contra o preconceito que existe com
a Piedade.” O dirigente do clube
diz que sente este preconceito “
em todos os quadrantes” e que
passou a notar ainda mais esse
sentimento depois que foi morar
para a Piedade.
Um dos exemplos, diz, está no
facto do jornal do concelho nunca
lhe ter solicitado uma entrevista
ao contrário do Ilha Maior e Jornal do Pico.
A nível autárquico, explica, os
apoios nunca estiveram “no mesmo patamar de outros clubes do
concelho”. A autarquia terá alegado um “historial de má gestão”,
mas, contesta, “pelo menos nunca este clube teve um buraco financeiro como já se viu noutros
clubes do concelho.”
As dificuldades no plano despor
tivo prendem-se com a contratação de jogadores, “há muito
jogador que parece ter vergonha

em vir representar o GDP”, desabafa salientando que contrariamente ao que se “diz”, não são
“arruaceiros, malcriados”, são de
facto “sérios, honestos, humildes
e trabalhadores”.
Há ainda a ‘dificuldade geográfica’ — “Parece que vivemos no
fim do mundo. Quer para jogadores virem treinar e jogar, quer
os árbitros virem apitar nossos
jogos, e faço aqui uma ressalva,
um árbitro receber 10€ para vir à
Piedade apitar um jogo, não é de

facto nada aliciante. Isto para dar
alguns exemplos. Vir à Piedade é
um frete para muita gente.”
Em momento de alegria pela
vitória alcançada, Nuno Teixeira
quer deixar o seu apreço pela direção que o acompanha – todos os
que estão nos bastidores, principalmente aqueles que estão mais
presentes. Sem menosprezar
ninguém, destaca três colaboradores. Steven Areia, “que esta época se entregou de alma e coração

ao clube e deu uma ajuda preciosa para alcançarmos este feito”;
Sérgio Alves que “tomou conta de
quase toda a formação e à qual
tem demonstrado enorme dedicação”; e José Américo, por quem
todo o grupo nutre um carinho
especial, “uma pessoa que sempre se mostrou disponível para
nos ajudar, que nunca se recusou
a nada que lhe pedíssemos.”
Não esquece os patrocinadores
e as entidades que apoiam o
clube monetariamente e a equipa
técnica, liderada por Sérgio Cor
deiro, coadjuvada por Dário Silveira que, para além da formação
dos Infantis, foi adjunto dos Seniores, e Márcio Vieira, “o último
a chegar mas cuja integração foi
imediata e logo se fez membro
desta família.”
No ano em que o clube sofreu
“uma sangria no plantel”, a união
e determinação nos objetivos
venceram “todas as contrariedades” e formaram “o maior
plantel” desde que é dirigente.
Acreditou que podiam disputar
o primeiro lugar, e não se enganou. Agradece com orgulho, a entrega e dedicação dos jogadores,
“Sentiram a camisola e dignifi
caram-na em cada jogo. Mesmo
nos resultados menos positivos,
tiveram humildade para aprender com os erros e procurar
evoluir. Sempre estiveram unidos
para alcançar o sucesso e conseguiram-no!”
A equipa, diz, fez jus ao lema
do clube — “Unidos Venceremos”,
e vencemos mesmo!”

AFH: Dia 13 - Troféu “Dr. Manuel José da
Silva” disputa-se no Pico
O Vitória Futebol Clube e Fayal Sport
Club são as equipas da Associação
de Futebol da Horta (AFH) que irão
disputar o “Troféu Dr. Manuel José
da Silva” – Futebol Masculino – previsto para amanhã, sábado dia 13,
no Campo do Vitória, no Pico.
Eduardo Pereira, Presidente da
Direção da Associação de Futebol
da Horta, explica que “a instituição deste Troféu além de permitir
a preparação desportiva a duas
e
qui
pas do Campeonato de Futebol dos Açores (CFA) – que nesta
temporada de 2020-2021 tem como
entidade organizadora a AFH – é,
igualmente, uma forma de homenagear tão distinta figura, que teve
uma ação singular na forma inteligente e diplomática como condu
ziu os destinos deste organismo”.
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Carnaval de ontem e de hoje
Manuel Serpa
Comunidades. Uma vinda a uma festa local
fazia vibrar toda a gente. Por isso, recordo
com alguma saudade, as Filarmónicas de
Cana. A partir das canas faziam-se instrumentos bem burilados e, com veste a rigor,
eram percorridas as ruas da freguesia. Os
avós ficavam extasiados e os pais impavam

por estes lados.
Exímios na arte de bem dedilhar as cordas foi fácil transportar a mestria para os
instrumentos electrónicos. Apareceram
conjuntos, alguns famosos, que abarrotavam salões, no Pico e no Faial, nos cinco
dias da quadra carnavalesca.

Foto: Direitos reservados.

O termo Confinamento, muito em voga
nesta época de sofrimento pandémico, aplicou-se, na íntegra, às nossas pequenas Comunidades de antanho. Sem informação,
com poucas deslocações, arredadas de
uma ci
dadania perfeita, tudo se desenrolava naquele mundo pequeno. Os factos, os
acontecimentos eram todos escrutinados,
exponenciados, passando do simples rumor
a alterações inimagináveis.
Daí que uma época, como o Carnaval, era
propícia à explanação de tudo o que acontecia à sorrelfa de uma máscara.
Foi, naqueles tempos, a apoteose dos
mascarados. Inventavam trajes, minuciavam gestos, e as figuras principais como o
Padre e o Regedor não escapavam à crítica
mordaz. Os namoros, os casamentos apressados, a mexeriquice eram temas predilectos.
Alguns davam-se a conhecer para comer
um figo passado e beber um trago. Outros
passavam incógnitos sendo tema de adivinhação nos dias seguintes.
Apesar da proliferação dos mascarados,
as danças de Carnaval também marcaram
a época. Era o teatro de rua, o teatro popular
que apaixonava as assistências e dava relevância aos atores dentro da Comunidade. Os
temas eram variáveis. Desde o amor renitente, as paixões exacerbadas até aos actos
heróicos muito emotivos que levavam ao
verter de lágrimas por parte dos circunstantes. O Comandante era uma figura apreciada por todos.
Felizmente muitas dessas danças estão
registadas para a posteridade pelos nossos
melhores folcloristas como Júlio Andrade.
Nesses tempos, as Filarmónicas que exis
tiam tinham um peso enorme nas pequenas

Carnaval no Salão da Casa de São José, Candelária.
de orgulho. Belos tempos!
As celebrações mais chiques tinham lugar em pequenas salas, como o Grémio nas
Lajes, e os instrumentos de sopro aqueciam
o ambiente até ao amanhecer.
O aparecimento dos Beatles e a construção de algumas salas bem dimensionadas mudaram, radicalmente, o Carnaval

Estávamos no início da década de setenta, uma década que iria revirar Portugal e,
naturalmente, a nossa terra.
Façamos um pouco de história. Na segunda metade da década de sessenta o
Lugar do Monte, sempre na vanguarda,
e através da sua dinâmica Irmandade de
Santo António, ergueu um Salão com palco

de boas dimensões que passou a acolher os
bons conjuntos de sopro que havia na Madalena. Mas o momento dos conjuntos electrónicos foi fulcral.
A Cofaco, sempre amiga, abriu a sua sala
ao povo que acorria em massa. Havia festa
e folia.
No Pico, a pouco e pouco, surgiram Salões
em todo o lado mesmo até nos lugares mais
recônditos. O Carnaval era celebrado efusivamente. As fantasias, algumas de muito nível, resplandeciam nas rodas. Foi uma
época de oiro.
Mas a caixa que mudou o mundo também chegou à nossa terra. A Televisão
mudou o mundo e mudou as pessoas.
Os conjuntos, sem convites, sem estímulo, foram desaparecendo e os nossos Salões,
magníficos,
normalmente
enchem-se
quando há Espírito Santo.
Também a Quaresma já não é igual. Ain
da recordo o términus dos bailes à meia
noite da terça, os enfeites retirados e o preto
nas janelas a sinalizar um tempo novo. Ago
ra, para muitos, é tudo igual.
As pessoas tornaram-se passivas, o mun
do entra em casa. É fácil procurar atrações.
Tirando as quintas feiras de Amigos e
Amigas, o Carnaval, pelas nossas bandas,
esmoreceu.
Convém lembrar que muito poucos recebem as cinzas e escutam o aviso: “Lembra-te homem que és pó e em pó te hás-de
tornar”.
Atendendo àquilo que nos rodeia, a desgraça pandémica pôs bem a nu a fragilidade
humana.
Era bom, mesmo sem participar, estar a
tento ao aviso. É que os morcegos contiuam
a sobrevoar o Planeta Terra.

Covid-19. Estabelecimentos encerrados e proibição de circulação em todas as ilhas

É Carnaval… todos levam a mal!

Foto: Direitos reservados.

A proibição de circulação na semana do
Carnaval e o fecho dos estabelecimentos
nesses dias foram decretados pelo Governo
Regional dos Açores.
O Conselho de Governo determinou que
a partir das 20h00 de hoje, dia 12 de fevereiro, (‘sexta-feira antes do Carnaval’),
“serão encerrados todos os estabelecimentos de comércio não-essencial e serão
encerrados todos os estabelecimentos de

restauração, bebidas e similares, com exceção de take-away e serviço ao domicílio”,
adiantou Clélio Meneses.
Esta informação foi vinculada quinta-feira, dia 4, numa conferência de imprensa de apresentação da atualização
das medidas restritivas para combater a
Covid-19 nos Açores.
Segundo o secretário regional da Saúde,
estão previstas ainda “a proibição de to-

das as festividades ligadas ao Carnaval e a
proibição de circulação na via pública entre
as 20h00 e as 5h00”, nesse período.
“São medidas objetivamente restritivas,
mas são as necessárias para evitar aglomerados e comportamentos de risco. E são
seguramente as medidas necessárias e adequadas para termos um grande Carnaval
em 2022”, frisou o governante, adiantando
que houve conhecimento de “organizações

informais” em várias ilhas para esse período.
“Isto não é propício ao tempo que vivemos. Vivemos um tempo de grande risco, em que tem de haver uma grande
contenção, porque qualquer distração,
qualquer descuido pode levar a que aquilo
que está a ser o bom resultado do comportamento da generalidade dos açorianos
fique prejudicado”, sublinhou.
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Madalena sensibiliza alunos
para bem-estar animal e
adoção responsável

Voluntarismo no Ilha Maior
“O jornal continua a ter o seu lugar próprio, mas precisa, de forma vital e fundamental, de ter
leitores,” escreve o fundador do
Ilha Maior, Manuel Tomás, na
peça “A Importância do Jornal
Local” na página 6 desta edição.
Desejo adicionar que além dos
leitores, o jornal necessita dos
seus voluntários, para que se consiga semanalmente apresentar
a edição que chega às casas dos
nossos leitores. Manuel Tomás
participa com crónicas e a já habitual “E do Maroiço, Espreito o
Mundo”, mas também colabora
no dia de dobragem e preparação
para distribuição do jornal pelos
correios. Além do fundador, o
Ilha Maior tem um pequeno grupo de voluntários que se dedicam
a umas horas de boa conversa,
disposição, partilha de anedotas
e muito trabalho.
Alfredo Medeiros vem desde
a fundação do Círculo de Amigos
da Ilha do Pico e a edição zero do
Ilha Maior. “No início eu escrevi

A Câmara Municipal da Madalena aceitou desde o primeiro momento o repto lançado pela Escola Cardeal Costa Nunes e di
namizou uma série de ações de sensibilização para alertar as crianças para os cuidados a ter com os amiguinhos de quatro patas.
Com o objetivo de fomentar o respeito pelos animais desde tenra
idade, a Veterinária Municipal e membros da Equipa de socialização
Canina do Município deslocaram-se a todas as Pré-Escolas do Conce
lho com a cadelinha Lili, incutindo nas crianças sentido de respon
sabilidade e a relação de amor e cuidado que tal compreende, criando rotinas de saúde e higiene cruciais para o bem-estar dos patudos.
E, porque brincar é importante para crianças e animais, a Veterinária
ensinou ainda a pequenada a interagir, corretamente, com um cão.
Entre festinhas e muitos mimos, ninguém ficou indiferente à Lili, que
timidamente, aceitou as carícias da criançada.
Relembrando que os cães são os melhores amigos do Homem e que os
benefícios de adotar um animal são infindáveis, tendo um papel preponderante na formação de crianças saudáveis, responsáveis e conscientes, a Veterinária Municipal incentivou a pequenada a visitar o Canil
Municipal, onde poderão encontrar um amigo para a vida.

Empresários do Pico
reclamam restrições
diferenciadas para a
restauração

e o que mais de picante se pode
falar num ambiente familiar.
“Gosto de viver aqueles momentos” no jornal, termina a conversa, antes de adicionar “nos vemos
na dobragem.”
Armando Castro foi presidente da Câmara Municipal da Madalena de 1990 a 1993. Nos últimos
anos, “acho que foi em 2015” decidiu que a sua colaboração seria
através de se voluntariar no dia
da dobragem. “Escrever dá trabalho, ler é mais fácil,” adiciona
o homem do Monte.
Estes são “os da velha guarda”
com os quais a equipa do jornal
Ilha Maior conta “semana após
semana”. De vez enquanto, rostos
novos aparecem e também dão o
seu contributo, e aprendem muito
com as conversas animadas do dia
da dobragem do jornal. Obrigado
por tudo o que fazem. Voluntários
são sempre bem-vindos.
Terry Costa
Presidente C.A.I.P.

São Roque homenageia
30 empresas e personalidades

A delegação da Associação da Hotelaria e Restauração da ilha do Pico
(AHRESP) quer uma revisão das medidas restritivas anunciadas pelo
Governo Regional para o período de Carnaval (ver página 2) para todas
as ilhas.
Os empresários do setor na ilha do Pico não veem vantagem em termos de ‘ganho sanitário’ nas restrições impostas, e são da opinião que
as mesmas castigam ainda mais os empresários cuja atividade já se
encontra fortemente debilitada.
O porta-voz da AHRESP, Simas Santos, entrevistado pela RTP-Açores
esta segunda-feira, disse reconhecer a importância da saúde das pessoas e que terão havido muitos abusos, mas entende que não se deve
passar “do oito ao oitenta”.
As medidas deveriam ser diferenciadas uma vez que existem quatro
ilhas sem casos e no caso concreto do Pico que tem apenas três casos,
sem transmissão comunitária e “riscos evidentes”. O empresário compreende a imposição de medidas mais “drásticas” nas ilhas de São Miguel e Terceira onde infelizmente a situação é mais complicada, mas
pensa que a aplicação dessas mesmas medidas nas outras ilhas “é um
exagero”.
Simas Santos entende que no Pico deveriam “haver algumas res
trições, mas não um fecho total”. Considerando que as restrições são
“uma machadada grave num setor que sofre grandes dificuldades”, o
porta-voz da AHRESP apela ao Governo Regional que considere a aplicação de medidas diferentes nas ilhas onde não existe contágio e as de
baixo risco, como é o caso da ilha do Pico

A Câmara Municipal de São Roque
do Pico entrega hoje e amanhã os
Prémios de Mérito e Excelência
no âmbito das comemorações do
Dia do Município referentes ao
ano de 2020.
Devido às restrições impostas
pela pandemia, o executivo municipal optou por não realizar a
celebração anual e entregar as
distinções individualmente a
cada um dos agraciados, seguindo, assim, as recomendações da
Autoridade de Saúde Regional.
Em comunicado de imprensa,
a autarquia dá nota das 30 empresas e personalidades que se
destacaram e contribuíram para
o desenvolvimento do concelho e
que têm tido um papel relevante
na sua exaltação e dignificação
ao nível da dinamização cultural,
económica, ambiental ou divulgação turística.

Nota da Redação: À data de fecho desta edição a ilha do Pico tinha um (1) caso positivo de
COVID-19.

Foto: CMSRP.

Câmara Municipal lança
incubadora de empresas nas
Lajes do Pico
A Câmara Municipal das Lajes do Pico decidiu avançar este ano com a
criação de uma incubadora de empresas.
Esta decisão tem como objetivos melhorar as condições de atrati
vidade para a instalação de empresários nas Lajes do Pico, aumentar a
empregabilidade, principalmente dos jovens, contribuir para a fixação
de novas famílias e atenuar a perda de residentes no concelho.
Segundo a autarquia, a incubadora de empresas permitirá, assim,
criar um espaço físico e digital que “contribua para o crescimento, inovação e promoção do concelho, através da criação e desenvolvimento
de empresas em áreas que respondam às necessidades locais, podendo
o âmbito da intervenção incidir fora do território municipal.” A incubadora contribuirá, ainda, para ajudar a aumentar a produtividade de
empresas existentes, através da melhoria da gestão e da promoção dos
seus produtos, com recurso a know-how especializado, oferecido pela
Câmara Municipal, destacando-se o uso de ferramentas digitais no trabalho a desenvolver, dentro e fora do concelho.
Com data prevista de arranque para o segundo semestre de 2021, a
incubadora de empresas, é, nas palavras de Roberto Silva, presidente da
Câmara Municipal, “um projeto fundamental no apoio ao empreendedorismo empresarial do concelho, com vista a atrair investimento ino
vador e a criar emprego”.

por algum tempo,” relembra o
homem grisalho de espírito jovem. “Depois de uns tempos, de
ci
di que o meu contributo, ao
compromisso que assumi quando
criamos o jornal, seria através do
dia de dobragem.” E assim continua hoje, semanalmente, é rara
a semana em que não participa,
e se tal acontece é devido à falta
de saúde.
Luís Figueiredo juntou-se na
edição número um, “basicamen
te quinze dias depois dos outros,”
explica o homem mais conhecido como “o do contra”, e o qual
já incentivamos várias vezes
para começar a sua coluna com
o mesmo nome. “O meu objetivo
era ajudar um projeto para elevar
a Madalena para um patamar
que conhecia de outras partes.”
Também escreveu, e ainda de vez
enquanto somos presenteados
com suas opiniões no jornal, mas
às quintas-feiras, o dia regular da
dobragem, ficamos sempre dispostos aos tópicos da atualidade

Na categoria de Turismo - Prémio de Alojamento: as empresas
Barrocas do Mar, Vila Paim-Alojamento Turístico, Vila Verde e Yes
Pico-Lodging & Adventure.
Na categoria de Empreendedorismo: as empresas Adega de
Sant’Ana, A Pikinina, Cais M, Consultório Médico Dentário Sociedade Unipessoal, Lda., Mercearia
de Santo Amaro, TCazza-Negócios
Imobiliários e a VisualAudio-Serviços, Equipamentos e
Acessórios de Audiovisual.
Na mesma categoria o Prémio de Carreira será atribuído às
empresas ASM Costa, Agronorte/
JMF Agro-Produtos Agrícolas, Lda,
Jctek Unipessoal, Lda, José André
Serpa UNIP Lda., Marimar e à Loja
Paulo Silveira.
Na categoria de Cultura: a Associação Cultural de São Roque do
Pico a Filarmónica Liberdade do

Cais do Pico, a Filarmónica União
Artista de São Roque do Pico, a Sociedade Filarmónica Recreio Santamarense e a Sociedade Recreio
União Prainhense.
Na área de Ambiente os prémios vão para as Juntas de Freguesia da Prainha, Santa Luzia e de
São Roque, enquanto o Prémio de
Participação Cívica será entregue
a Maria Cisaltina Pereira Quaresma.
Com o Prémio de Inovação
será agraciada a empresa Destillazores Unipessoal, Lda.
O executivo municipal deci
diu igualmente agraciar com o
Prémio de Mérito e Excelência
a Associação Humanitária de
Bom
beiros Voluntários de São
Roque do Pico, o Centro de Saúde
São Roque do Pico e o Mestre de
Tráfego Local, Manuel Humberto
Neves.
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Do maroiço, espreito o mundo (35)

“Nós aqui portanto enfim”
Manuel Tomás

Se tiveres de arranjar um nome para uma
personagem
De tua criação, nunca escolhas o de
Fradique Mendes.
A criação literária não frequenta o guarda-roupa.
Muito menos quando a roupa tem gente
dentro.
Alexandre O’Neill, “Sentenças delirantes
dum poeta para si próprio em tempo de
cabeças pensantes”, A Saca de Orelhas (1979)
E assim se resume Todo o pensamento
de quem E quem é muita gente Que nunca mente Por nada ter em mente Mas nos
chateia somente.
Cavalgar a onda é bater Ainda mais em
quem já está A levar de muita ou de toda a
gente. Há quem saiba tudo, e por isso não
se compreende que não seja essa gente a
mandar Em tudo isto e nisto tudo.
É o plano de contingência social que
Já devia estar feito, mesmo antes da pandemia As máscaras que Já deviam estar
cá, mesmo antes da pandemia O apoio à
economia que Já devia ter sido dado, mesmo antes da pandemia Toda a gente que já
devia ter sido compensada, mesmo antes

da pandemia. E as vacinas? Aprovadas ainda antes da pandemia.
Acham que se deve acabar com os políticos que São todos uma corja Sem escrúpulos
e sem qualidades que Nada sabem. “Tende
piedade dos homens públicos e em particular dos políticos” Vinícius de Moraes)
E se alguém fugiu do confinamento, Se
alguém roubou a máscara do vizinho Se alguém é aquilo que Não querem que Seja a
culpa Só pode ser do governo.
Tem é de haver sempre um culpado e é
sempre um outro É a idade média de regresso ao futuro.
Por favor,
Ó gente tão boa
Tão esperta
Tão bem formada
Tão inteligente
Tão atenta
Tão sábia
Tão conhecedora de tudo
Tão gente
Vinde até nós e governai-nos
Esperamos ansiosamente por vós
Como já fizeram outros pelo Messias
E outros por Dom Sebastião

(quer viesse ou não)
Vinde e dai de vossa graça,
Ó vinde, ao nosso consolo.
Mas um político com tão profundo
pensamento epigrafado em uma epígrafe
vale sempre muito era capaz disso e muito
mais porque aquele pensamento portanto
enfim assim demonstrado é enfim muito mais profundo e entusiasmante que o
importante “Ah!” de Pacheco revelado por
Fradique Mendes só lhe faltando portanto
enfim o dedo espetado no ar para nós por
cá todos bem enfim mas Fradique Mendes
já não volta portanto nós por cá é o mesmo que nós aqui enfim
E se for na literatura oh! E se for na
política oh! se for na literatura portanto então enfim dá intriga se na política
dá romance é que a política se fecha toda
política e a literatura também só amigos
dos amigos dos amigos portanto e tu dizes
bem de mim que eu digo bem de ti enfim
que dizes bem de mim portanto que digo
bem de ti que dizes bem de mim que digo
bem de ti portanto enfim nós aqui enfim
oh! se for no partido oh! se for nós então é
que sim e sobretudo porque sim e tudo por-

tanto enfim sem roupa que o partido tem
sempre razão enfim mas se não tiver então
digo sempre que sim aqui
Também há os jornalistas e comentadores sabichões do sabe-tudo portanto enfim e
nós também aqui enfim mas desses livrainos Senhor dos moralistas comentadores
que acham sempre culpados para tanto que
eles são inocentes com o portanto e sempre com o enfim Pai e não sabem portanto
que sabem que não sabem enfim e até por
tanto ao vírus enfim lhe deram um sentido
moralista do tempo actual porque é preciso
encontrar uma culpa para tanto para o espírito do tempo porque neles enfim não há
tempo de espírito e nós aqui ficamos mas
eles sabem tudo e não acertam nada... “ Ó
vós, os curiais; ó vós, os ressentidos/ que
tudo equacionais em termos de conflito/ e
não sabeis pedir sem ter recurso ao grito/ e
não sabeis vencer se não houver vencidos.”
(Vinícius de Moraes)
Todos tiveram pai, mas não há antóni
mo para este pandemónio que se alarga e
não tem nem portanto nem enfim com
fim aqui.

O Extremo do extremismo
e extremismo da Ignorância
Arlindo Bettencourt

Nunca pensei, que um dia, na casa da autonomia se chegasse
a uma linguagem tão mesquinha e ordinária. O que aconteceu nas intervenções do deputado Paulo Estevão do Partido
Popular Monárquico (PPM) e do deputado Carlos Furtado do
CHEGA, dirigindo-se ao Bloco de Esquerda (BE), nomeadamente ao seu deputado António Lima.
De entre todas as palavras dirigidas, “partido porco” e com
“sangue nas mãos” aquelas que se evidenciaram pela negativa, referindo-se às origens do partido, Bloco de Esquerda.
Se recuarmos no tempo, e formos às origens de tudo, inclusive a da nossa raça humana, e analisarmos toda a evolução,
até aos nossos dias, vamo-nos deparar com atos que nos repugnam e dos quais somos o sucesso.
Lembro só, que o homo sapiens, (Homem Sábio), raça humana que somos, eliminou todas as outras raças humanas
que habitaram este planeta, e só por curiosidade, sabem
porque o fizeram? … pelo medo, medo das outras raças… a
sapiência neste caso foi aplicada em criar as estratégias e as
armas para aniquilarem os adversários… humanos também.
Ainda hoje nos enojamos de muitas atitudes de humanos
contra humanos, por isso é bom que olhemos as nossas mãos
antes de apontar as dos outros.
Quando oiço o Partido Popular Monarca, na voz do deputado (professor de história) Paulo Estevão, falar das origens do
Bloco de Esquerda e acusar, de nas suas origens haver “sangue
nas mãos”, faz-me logo perguntar, e nas mãos dos monarcas?
…os reis e seus reinados, as tiranias, a subjugação do povo,

que até ao seculo XVIII eram os súbditos de sua majestade,
e os cidadãos eram os que viviam na cidade à volta do rei.
Quem não se lembra, na história que nos ensinaram, os atos
heroicos dos reis e nas gloriosas conquistas, invadindo povos
roubando e matando só para aumentar o território e, por conseguinte, ter mais poder… poder que necessitavam por medo
do poder, e na igreja, que legitimava o poder dos reis e seus
impérios, a inquisição da idade média, a forma como se divulgou a fé cristã…etc. etc.
Penso, que não serão as “mãos” do deputado Paulo Estevão
as mais limpas e imaculadas quanto à origem das ideologias
que sustentam o Partido Popular Monárquico.
Quanto ao partido CHEGA, o CHEGA português, não tendo
origem em nada, só pode ser o extremismo da ignorância.
…sempre que alguém, quando se discutem ideias, usa arremessar injurias, só demonstra ignorância.
“Grandes mentes discutem ideias, mentes medianas discutem eventos, mentes pequenas discutem pessoas” Henry
Thomas Buckle., citação usada pelo deputado Bruto da Costa, também neste mesmo plenário, mas de novo a apontar o
dedo ás outras bancadas, sem se aperceber de quantos dedos
da sua mão aponta para dentro do grupo que ele faz parte.
Mas mesmo, sendo esta a citação que mais se aproxima,
para explicar o que aconteceu na Assembleia Regional, ou
talvez o que acontece no parlamento, não consegui nenhuma
citação que pudesse incluir os deputados referidos, do PPM
e do CHEGA, porque talvez nenhum grande pensador, teria

imaginado que viriam a existir.
Mas houve outro ruido que me preocupa, o silencio do
PSD, partido que nesta altura tem os desígnios da governação
desta terra e destas gentes, e que só governa, porque são os
partidos referidos acima que o sustem, nem uma palavra de
repúdio, nem uma palavra de condenação das atitudes indecorosas que mancharam a sessão plenária do mês de janeiro… NADA… a não ser, quase num tom envergonhado o Sr.
Presidente da Assembleia regional, pedir para moderarem a
linguagem… SÓ.
Acompanho os trabalhos parlamentares na Assembleia
Regional dos Açores, há mais de doze anos, já escutei intervenções menos felizes no argumentativo, já escutei deputados reconhecerem que os seus erros e pedirem desculpa, mas
como o que aconteceu neste plenário nunca escutei, e penso,
se consultarmos as transcrições arquivadas não encontraremos tais atrocidades na casa da autonomia.
Não se augura nada de bom com estes protagonistas, não
havendo o repúdio devido a tais atitudes, estamos normalizando os atos.
Estamos a misturar extremismo com ignorância, e a esta
mistura que já de si é perigosa, estamos a juntar uma pitada
de poder… depois cozinhada no medo de quem sabe, que só
governa, se for capaz de digerir estes ingredientes… e tudo
servido com complacência.
Os únicos prejudicados com tudo isto são os Açorianos e
os Açores.

PROMOÇÕES

Rua dos Biscoitos - 9950 Madalena do Pico
Telefone: 292 628 280

Peito Alto
Novilho kg

3.79€

Coxa de Frango
kg

2.29€

Maçã Royal
gala kg

1.19€

Produtos Mini-Preço

Det. liq. gama
Floral 66d

5.69€

Maq. secar
roupa 9kg

319.90€ -20%
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A IMPORTÂNCIA DO JORNAL LOCAL
É importante haver jornais locais, regionais e nacionais, apesar da proliferação de
tantas formas e plataformas de comunicação que não param de nascer e, sobretudo, de crescer. O jornal continua a ter o seu
lugar próprio, mas precisa, de forma vital e
fundamental, de ter leitores. O jornal local
vai à porta do leitor, vai através de assinatura, dando-lhe, este facto, uma marca especial de proximidade e de entreajuda de
grande preciosidade. É um companheiro
esperado e, mesmo que haja discordância
com algum conteúdo, é uma companhia
amiga e com os amigos também podemos
discordar, ou, sobretudo, é com os amigos
que podemos discordar, mas continuar
sempre ao lado.
Esperar pelo jornal local, para ver se sa–

iu aquela notícia que queremos ver mais
desenvolvida, ou para criticar a desatenção
do jornal em relação a um assunto que
nos parece essencial, tudo isso alimenta
o leitor do jornal local que, por ser local,
exige um maior cuidado na abordagem
dos temas, sobretudo quando se trata de
noticiário, onde a obectividade é mais exigente. A opinião, com a qual concordamos,
discordamos ou queríamos ainda mais incisiva ou então que fosse mais inteligível e
atingível, tudo constitui a marca decisiva
da qualidade do jornal local, que deve ser
equilibrado entre a opinião, a reportagem,
a notícia e a entrevista que, normalmente,
é muito apreciada pelos leitores.
Outro aspecto da importância do jornal local é o insubstituível papel histórico

que o mesmo transporta. Os jornalistas,
os directores, os colaboradores vão passar, mas o jornal vai ficar e a ele muitos
recorrerão quando quiserem lembrar ou
fazer a história da terra, num determinado momento. Até a publicidade, a forma
como é feita, quem anuncia, até isso servirá para se fazer um balanço histórico, social e económico da vida da gente ao longo
dos tempos. Por necessidade de trabalho,
fui consultar o Ilha Maior de Janeiro de
1990, era então mensal, e verifiquei que há
31 anos se falava da tomada de posse dos
novos elencos camarários do Pico, com Armando Castro na Madalena, António Costa
em S. Roque e Manuel Paulino nas Lajes e
todos falavam de solidariedade e desenvolvimento; Manuel Garcia iniciava a con-

strução do Hotel de Apartamentos; que, tal
como agora, havia uma polémica sobre o
teleférico para a montanha; que o Manuel
Matos era o presidente da Lira Madalenense; que se discutia acesamente o dossier eucalipto no Pico, com Eugénio Leal,
secretário do Ambiente, a dizer estar atento e não deixar problemas para o futuro; o
início da construção do Polivalente das Finanças; o apoio da Assembleia da República à deslocação da Orquestra da Escola de
S. Roque ao festival de “Gaia 90”.
Não é preciso mais para convencer sobre
a importância fundamental da existência
do jornal local. Só é preciso gente a querer.

Manuel Tomás

Alto dos Cedros 111

Atentado contra o património local:
Igrejas infestadas de alumínios
Alto
dos
Cedros

Helder Fernandes

Infelizmente a cada ano que passa podemos
observar a infestação da praga dos alumínios em casas, garagens, casas apetrechos
e nestes últimos tempos, esta peste, chegou
às nossas igrejas.
Estamos perplexos com a atitude de alguns responsáveis das mesmas que apoiam
esta tomada de posição de alguns que desconhecem o património e muito menos
património local.
Em freguesias pequenas como as nossas, as igrejas são o maior património local, mesmo aquelas que se apresentem de
traça simples e pobre não deixam de ser
para os católicos a “casa de Deus” e para os

não crentes uma relíquia dos nossos antepassados que por si próprios deixaram-nos
a sua marca indelével e a sua convicção
religiosa em tempos difíceis. Aí estão de pé
com a sua data de construção em local bem
visível a fim de que todos que por ali passem
possam observar e localizar-se no tempo e
na realidade da vida de então. Como não se
dá importância e qualidade a igrejas construídas em meados do século XVIII mesmo
que sejam atarracadas e pequenas? Aí está
o trabalho, amor e lágrimas de tanta gente
que se dedicou à causa da construção da sua
própria igreja. Nessa época não havia dinheiro como hoje em dia há e o trabalho dos

nossos antepassados não era remunerado,
não havia apoios das Câmaras Municipais
nem do Governo Português, mas cada pessoa oferecia o seu serviço a Deus em quem
acreditavam como muita fé e esperança em
dias melhores.
Louvamos todos aqueles que ainda não
caíram na esparrela de alterar a madeira
por alumínios nas suas igrejas, respeitando
tudo aquilo que foi doado pelos seus antepassados.
É de homenagear todos aqueles que são
cuidadosos com o espólio das suas igrejas
sendo sensíveis ao restauro de imagens, altares e alfaias de culto, mas cuidado não se

deixem levar na onda dos alumínios e preservem aquilo que já existe e é património
local.
Este nosso desabafo é de algum modo
uma chamada de atenção à realidade que se
nos apresenta, não sendo feito com o intuito
de martirizar quem quer que seja, mas sim
para que “a pedrada no charco” faça acordar
todos aqueles que andam embriagados pelo
alumínio e vejam que a casa de Deus não
é comparável a uma “atafona”, mas sim o
principal monumento local para todos nós.
O grupo do contra deseja continuação
de um bom ano de 2021 a todos os nossos
leitores!

cortava. Meti-me dentro das pantufas e
num robe felpudo e fui fazer café. Sempre
importante.
“Venham ver isto, venham ver isto!” um
chamamento que não soube classificar.
Tinha urgência, tinha incredulidade, tinha
fascínio e um quê de medo. Acorremos às
janelas, limpando-as com a manga e depois à porta, como se o vidro molhado nos
fizesse ver coisas.
“É neve? Está tudo branco!”
Era neve sim. Não gelo, não granizo, era
neve, fofa e estava por todo o lado. Moramos junto à costa, mas mesmo aqui, havia
uma camada generosa. Sobre os muros de
pedra, as nossas árvores de fruto, os carros…

Olhámos para cima, em direção à estrada regional, nem os telhados das casas da
freguesia se viam. A montanha, descoberta, estava branca, não como de habitual, de
véu. Desta vez, tinha um longo vestido de
noiva. A Ilha Montanha estava completamente coberta de neve.
Convenhamos que, num mundo onde os
aviões pararam e não há bailinhos no carnaval pode acontecer tudo! Quem sabe se,
um dia não teremos de lidar com o caos de
um nevão assim?
Oh pandemia… eu já via o meu rico carnaval à distância nos outros anos, mas não
haver isso sequer?
Incómodos de uma terceirense picarota.

Que história é essa,
sem carnaval?
Diana Zimbron
A noite estava fresquinha, estávamos em
meados de fevereiro e os dias acabavam
mais tarde do que em janeiro, porém muito mais cedo do que no pico do verão! Não
parecíamos dormir o suficiente, mesmo
dormindo 8 a 9 horas por noite. Todas as
manhãs era desconfortável sair de casa e
haviam previsto uma frente fria para os
próximos dias.
Pelas vinte horas, vimos o telejornal
regional, o diretor do serviço de meteorologia explicou as condições invulgares que
iríamos experienciar. Recomendava-se o
uso de várias camadas de roupa e cuidados
com os sistemas de aquecimento em casa.
Conselhos registados mentalmente, alguma estranheza por ver a Proteção Civil

em estado de prontidão e mudámos de
canal. Dali a alguns minutos a cabeça estava pesada e o cobertor começou a ficar
pequeno para nos cobrir no sofá. O sofá
também ficou pequeno para acomodar as
nossas pernas enrodilhadas, diga-se de
passagem. Por isso, fomos para a cama.
Era mesmo assim, pouco tempo livre e
todo aproveitado para descansar.
Durante a noite, acordei com o traseiro
gelado porque o edredom foi sendo usurpado. Rezinguei, dei-lhe um puxão e estendi
outro cobertor por cima de nós.
De manhã, acordámos já era dia, pois
felizmente ao sábado deixamo-nos dormir
até pagar a dívida ao sono. As janelas estavam completamente embaciadas e o ar

Ler e divulgar Ilha Maior... CUIDADO, pode ser interpretado como ato inteligente
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CAMPANHA
ESPECIAL*

NOVAS ASSINATURAS
◊ 35€ PRÉ-PAGAMENTO = 1 ANO + 2 MESES
◊ 70€ PRÉ-PAGAMENTO = 2 ANOS + 5 MESES BÓNUS
*válido para endereços nos Açores, assinaturas novas pagas até 30 de julho 2021

Quero ser um novo assinante:
Nome:																		
Endereço: 																	
Código Postal:

			

Localidade:											

Tel: 								

E-mail: 										

◊ Pago em pessoa ou cheque na sede do jornal;
◊ Telefono à sede para efetuar assinatura 292623962;
◊ Pago via transferência bancária e providencio comprovativo: 0033.0000.00047944244.40;
◊ E-mail: jornalilhamaior@gmail.com



Ilha Maior, Rua Secretário Telles Bettencourt, n.º 4-A , 9950-305 Madalena
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Com as seguintes
especialidades:

Para marcações e urgências contactar:

clinicadafronteira@gmail.com
Telm: 916 677 861
Telf: 292 622 448

∗ortodontia
∗cirurgia oral
∗implantologia
∗reabilitação oral
∗prostodontia fixa
e removível,
∗endodontia
∗dentesteria
∗saúde oral sénior
∗periodontia
∗odonto-pediatria
∗estética dentária.

Consultas
de Optometria
A Gaspar Ópticas informa os seus estimados clientes e público em geral
que dispõe de consultas de optometria, oftalmologia e contactologia.
Marque a sua consulta através de 911 024 365

Rua José Pereira Macedo nº 4A 9950 Madalena do Pico

Dra Sofia Ribeiro

Lic. Vanda Lisa da Rosa Fraga
Cartório notarial

Certidão Narrativa

Médica

OFTALMOLOGIA
19/20 de Fevereiro

Novas Instalações
Rua Carlos Dabney nº 1 Madalena
(Junto à Câmara Municipal da Madalena)

Marcações e Informações:
Telemóvel: 924127003
Email: sofiaribeirooftalmologista@hotmail.com

Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura lavrada aos cinco de Fevereiro de dois mil e vinte e
um, de folhas trinta e cinco, a folhas trinta e seis do Livro de Notas para escrituras Diversas número Cento e
setenta e um-C do Cartório Notarial da Licenciada Vanda Lisa da Rosa Fraga, Notária, sito na Rua Engenheiro
Álvaro de Freitas, na freguesia e concelho da Madalena, se encontra exarada uma escritura de JUSTIFICAÇÃO
NOTARIAL na qual Leonardo Garcia Ávila NIF 169306917, divorciado, natural da freguesia de Bandeiras,
concelho da Madalena, onde reside, na Rua Professor Tomás Duarte, nº 41, declara:
Que é, actualmente e com exclusão de outrém, dono e legítimo possuidor do seguinte prédio:
Rústico, sito na Rua de Cima, freguesia e concelho de Madalena, inculto, com pocilgas e armazém agrícola,
com a área de mil novecentos e oitenta e sete metros quadrados, que confronta a norte com Michael Humberto
da Rosa e Albino Manuel Terra Garcia, a sul e poente com Luís Gabriel de Melo e a nascente com caminho
municipal do Cabeço Chão, inscrito na matriz no artigo 9702, com o valor patrimonial tributário de 1010,00 € que
atribui, não descrito na Conservatória do Registo Predial da Madalena.
Que se desconhece a proveniência matricial deste prédio, por tal informação não constar da matriz.
Que o mencionado prédio está inscrito na matriz em nome do primeiro outorgante.
Que adquiriu o citado prédio por doação que lhe foi feita há mais de vinte anos, em data imprecisa do ano
de mil novecentos e oitenta e nove, ainda no estado de solteiro, por Alice Zulmira Garcia, viúva, residente na
freguesia de Criação Velha, concelho de Madalena, sem terem, no entanto, outorgado a respectiva escritura
de doação.
Que desde essa altura e até hoje sempre esteve na posse deste prédio sem a menor oposição de ninguém;
posse que sempre exerceu sem interrupção e ostensivamente, com conhecimento de toda a gente e a prática
reiterada dos actos habituais de um proprietário, tendo ocupado o prédio, procedido ao seu arranjo e limpeza,
feito plantios e colheitas, tendo retirado sempre dele todas as utilidades normais, com ânimo de quem exercita
direito próprio, sendo por isso uma posse pacífica, contínua e pública.
Adquiriu assim o prédio identificado por usucapião e, dado o modo de aquisição não possui título, estando
impossibilitado de comprovar esta aquisição pelos meios normais.
É certidão-narrativa que fiz extrair e vai conforme o original.
Cartório Notarial, cinco de Fevereiro de dois mil e vinte e um.
A Notária,
(Vanda Fraga)

Lic. Vanda Lisa da Rosa Fraga
Cartório notarial

Certidão Narrativa

Pagamento da Assinatura 2020
Os assinantes que aindam não procederam ao pagamento da assinatura de 2020, no valor de 35 €, podem
fazê-lo na nossa redação, sito na Rua Secretário Teles Bettencourt, 4 A na Madalena ou por transferência
bancária para o NIB: 0033.0000.00047944244.40,
referindo o número ou nome da assinatura.

Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura lavrada aos cinco de Fevereiro de dois mil e vinte e um, de folhas trinta,
a folhas trinta e uma verso do Livro de Notas para escrituras Diversas número Cento e setenta e um-C do Cartório Notarial da
Licenciada Vanda Lisa da Rosa Fraga, Notária, sito na Rua Engenheiro Álvaro de Freitas, na freguesia e concelho da Madalena,
se encontra exarada uma escritura de JUSTIFICAÇÃO NOTARIAL na qual António Fernando de Oliveira NIF 175565066 e mulher
Alexandra Maria da Terra Serpa Oliveira NIF 201419920, casados na comunhão de adquiridos, naturais, ele da freguesia e
concelho da Madalena, ela da freguesia de Bandeiras, concelho da Madalena, onde residem, na Rua da Igreja, n.º 3-A, declaram:
Que são, actualmente e com exclusão de outrém, donos e legítimos possuidores dos seguintes prédios:
Primeiro: Rústico, sito no Cabeço Chão, freguesia de Bandeiras, concelho de Madalena, composto por mato e arvoredo diverso,
com a área de catorze mil quatrocentos e catorze metros quadrados, que confronta a norte com Manuel Francisco Machado, a sul
com caminho, a nascente com Tiago Oliveira e a poente com António Fernando de Oliveira, inscrito na matriz no artigo 4620, com
o valor patrimonial tributário de 2990,00 € que atribuem, não descrito na Conservatória do Registo Predial de Madalena;
Segundo: Rústico, sito no Lagido, Calvário, freguesia de Santa Luzia, concelho de São Roque do Pico, composto por
semeadura, com a área de cento e quarenta e cinco metros quadrados, que confronta a norte com Daria Machado, a sul com
caminho, a nascente com caminho e a poente com Manuel João Teles, inscrito na matriz no artigo 45, com o valor patrimonial
tributário de 0,88 € que atribuem, não descrito na Conservatória do Registo Predial de São Roque do Pico;
Que desconhecem a proveniência matricial destes prédios, por tal informação não constar da matriz.
Que o prédio identificado em primeiro está inscrito na matriz em nome do primeiro outorgante varão e o segundo em nome de
Januário Bernardo da Rosa.
Que adquiriram os referidos prédios por compras feitas há mais de vinte anos, em data imprecisa do ano de mil novecentos e
noventa e oito, tendo o primeiro sido adquirido a António da Rosa Oliveira, viúvo, residente na aludida freguesia de Bandeiras e o
segundo ao citado Januário Bernardo da Rosa, viúvo, residente em Angra do Heroísmo.
No entanto, nunca outorgaram as respectivas escrituras de compra e venda.
Que, desde essas alturas e até hoje estão na posse dos prédios identificados sem a menor oposição de ninguém; posses que
sempre exerceram sem interrupção e ostensivamente, com conhecimento de toda a gente e a prática reiterada dos actos habituais
de um proprietário, tendo ocupado os prédios, procedido ao seu arranjo e limpeza, feito plantios e colheitas, cortado árvores, tendo
retirado sempre deles todas as utilidades normais, com ânimo de quem exercita direito próprio, sendo por isso posses pacíficas,
contínuas e públicas.
Adquiriram assim os prédios identificados por usucapião e, dado o modo de aquisição, não possuem títulos, estando
impossibilitados de comprovar estas aquisições pelos meios normais.
É certidão-narrativa que fiz extrair e vai conforme o original
Cartório Notarial, cinco de Fevereiro de dois mil e vinte e um.
A Notária,
(Vanda Fraga)

EMPRESA BARCOS DO PICO TRANSPORTE MARÍTIMO DE MERCADORIAS
Madalena do Pico a servir o Grupo Central
Telf: 292 622 253 Fax: 292 622 234
E-mail: geralebp@sapo.pt
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Artes performativas nos Açores
em tempos de pandemia
Revista 2020 por Terry Costa
“Apesar de toda a tecnologia e soluções para
continuarmos a trabalhar, a arte, como
expressão pessoal e comunitária, precisa
de uma participação e partilha próximas,
para poder cumprir os seus desígnios.” Estas são palavras do compositor e maestro
Antero Ávila, com a qual concordamos.
Chega a pandemia e somos forçados a
pensar diferente e, em especial, aqueles
que vivem da arte; estes tiveram/têm que
se adaptar e re-imaginar o seu futuro em
produção e apresentação. Hoje dedico esta
revista a cerca de 200 artistas do meio da
performance, da música à dança, do teatro
ao circo, que fazem parte da rede discoverazores.eu.
Os Açores são uma região repleta de
profissionais e amadores que lutam diariamente para expressar e partilhar a sua
arte. Através da MiratecArts, mesmo em
tempos de pandemia, houve oportunidades
para tal no Azores Fringe e no Festival Cordas. Bruno Rosa, Daniel Pena, Sara Miguel,
Marcos Fernandes, entre outros, fizeram
parte de uma temporada que aconteceu
na MiratecArts Galeria Costa e em vídeo
transmitida online. Nem tudo consegue,
ou deve, ser apresentado virtualmente,
atra
vés das plataformas online, mas alguns programas tiveram que ser assim
para dar a oportunidade aos artistas de
não só continuarem a criar, mas também
de apresentar e ganhar o seu pão de cada
dia. Apoios a empresas têm aparecido mais
do que meros apoios a associações, mesmo
que algumas continuem a produzir. Com
muitas restrições, os artistas nestas 9 ilhas
conseguiram continuar o seu percurso.
Maria Simões, que faz parte da rede de
arte e artistas discoverazores.eu desde a

sua inauguração, e participa com a Mira
tecArts todos os anos trazendo a palhaça
Luna a vários cantos das ilhas, dedicou
2020 a reinventar-se. “Trabalhei muito nos
mesmos (rua e teatros) e em novos formatos: rádio, vídeo, zoom. Estudei mais e preparei-me melhor para viver o futuro que
quero viver e já é o meu presente! Fiz-me
empresária em nome individual e criei a
marca Maria d’Alegria.”
A 9 Circos – Associação de Artes Circenses dos Açores apresentou o Cabaret Circense
“O Digital”, entre outros programas, enquanto Ticosi criou o novo espetáculo 112
Palhaço da Paz durante o confinamento.
37.25NAP produziu Paralelo - Festival de
Dança na ilha Terceira, enquanto a edição
em São Miguel ficou suspensa. Entre as
danças apresentadas incluiu-se “O jardim
das flores vermelhas” interpretado por Diana Rosa, Maria Brasil, Noélia Garciolo de
Haro, Raquel Raposo e Vanessa Canto, criado por Maria João Gouveia, com estreia no
Centro Cultural e de Congressos de Angra
do Heroísmo. O festival também incluiu
uma mostra de videodança.  
Após o confinamento, Cães do Mar na
ilha Terceira criou o Festival de Curtas de
Artes Performativas em parceria com o Alpendre, apresentando o espetáculo O Jogo
de Diogo Leal e ainda um espetáculo de
dança, inBOX. A associação de teatro também se virou para a rádio, gravando dois
áudio dramas que passaram no Festival
de Teatro Radiofónico da Rádio Lumena
- Rubra Flor da Fajã e Clandestina com a
jorgense Andreia Melo; em outubro, conseguiram visitar as escolas da Terceira com o
espetáculo Os amores encardidos de Padi e
Balbina, com 10 apresentações.   

Jovens cantaram à Montanha
Foi o último programa da sétima edição
do Montanha Pico Festival, o Açores Canta.
Através de workshops de voz e apresentação,
jovens da ilha do Pico tiveram a oportunidade de trabalhar no seu instrumento vocal
e aperfeiçoar a arte de cantar, à capela. Sem
o acompanhamento de qualquer instrumento, cada um apresentou a sua versão
de uma canção de temática montanha, no
âmbito dos objetivos do festival Montanha
da MiratecArts. Sara Miguel, Terry Costa e
Henrique Dutra foram os três mentores da
segunda edição deste programa que conta
com o apoio da Direção Regional da Juventude. Segundo nota da organização, devido
às suas excelentes participações, os jovens
André Azevedo, Marlene Soares, Nísia Fontes e Victoria Goulart foram convidados,
este passado fim de semana, para parti
cipar numa sessão especial no Estúdio H. D.
Produções para integrarem a gravação da
“Canção da Néveda” - versão coro.

Trio ORIGENS lançou o álbum “Sons no
Tempo” com um concerto online no Cordas World Music Festival, seguido de um
concerto ao vivo no Salão Nobre do Teatro
Micaelense, inserido nas comemorações
do Dia da Viola da Terra, programa que
deu oportunidade a vários artistas de Santa Maria, São Miguel, Terceira e Pico de
se apresentarem. Foi no Festival Cordas,
através de programação online, que os
irmãos Pieter Adriaans e Ewout Adriaans
residentes em São Jorge se destacaram, assim como vários grupos regionais, incluindo Tocadores de Viola da Terra no Pico, Trio
Graciosa da Associação de Músicos da Ilha
Branca, a Orquestra de Violas Terceirenses,
o Grupo de Tocadores de Viola da Terra de
São Jorge e o primeiro encontro feminino de violas da terra, em que destacamos
a jovem Sofia Vidal, que agraciou a capa
da revista #24 publicada pela MiratecArts.
Rafael Carvalho e a Associação Juventude
Viola da Terra continuaram um programa
extenso com apresentações online desde as
Violas do Atlântico a momentos a solo.
Aníbal Raposo apresentou o CD Falas &
Afetos com vinte novos temas originais; Pedro Lucas apresentou o novo projeto a solo
P.S.Lucas; Luis Barbosa também trabalhou
no seu novo disco, que pretende lançar em
2021, mas já está disponível o single e videoclipe “It´s Been a Long Time”, colaborou
com vários artistas, assim como concertos
no Largo da Matriz e Teatro Micaelense;
Sara Cruz lançou “Heavy Heart” e investiu
o verão nas montagens do seu home-studio e gravou “Rest”, uma colaboração com
Luar e Left, lançando o single e o respetivo videoclip; Filipe Fonseca esteve no palco
RHI com um concerto-estudo que pretende

repetir ao vivo assim que for possível; Luis
H. Bettencourt lançou dois vídeos de apoio
ao álbum OXYGEN dos Morbid Death.
João da Ilha conseguiu vários concertos
online e ainda ao vivo, incluindo no Grande
Auditório do Centro Cultural e de Congressos de Angra do Heroísmo e no Auditório
do Ramo Grande. Na criação, este artista
dedicou-se à interpretação, composição
e gravação da Canção da Néveda e foi vocalista convidado da música ‘’Navegando’’
de Carlos Ferreira. De igual modo, criou
novos projetos musicais: ‘’Tie & Butterfly’’
e ‘’Os Assintomáticos’’, projeto que venceu o
Prémio Melhor Original no concurso Angra
Sound Bay. João da Ilha ainda gravou e
lançou, com edição digital, o EP ‘’Quatro
Estações Num Dia’’, apresentando o videoclipe ‘’No Inverno Hiberno’’.
“O Covid roubou-nos a liberdade, mas
não a esperança’’, partilhou o músico
e compositor Luís Alberto Bettencourt
que durante a pandemia gravou 9 temas
originais para um CD previsto a ser lançado na primavera de 2021. E, assim, desejamos muitas mais previsões e produções no
mundo das artes performativas nos Açores,
para estes, apenas uma pequena fatia dos
artistas na região, e todos os outros que
também podem fazer parte de discoverazores.eu. Com a MiratecArts planeamos
muitos talentos açorianos na nona edição
do Azores Fringe, em junho por todo o arquipélago, seja online ou pessoalmente,
assim como na sexta edição do Festival
Cordas, planeado para setembro, na vila da
Madalena, enquanto nesta primavera, vamos continuar online para marcar alguns
dos dias internacionais, incluindo o Dia do
Jazz. www.mirateca.com

POSEI e PRORURAL
com enfoque em
jovens agricultores
O Governo Regional vai abrir os apoios diretos do POSEI e do PRORURAL
aos agricultores da Região, entre 27 de fevereiro e 15 de maio, anunciou o
Secretário Regional da Agricultura e Desenvolvimento Rural.
António Ventura garantiu que o Executivo açoriano vai proceder à abertura de novas candidaturas para novas áreas, seja nas medidas agroambientais, na agricultura biológica e nas medidas de manutenção da
atividade agrícola em zonas desfavorecidas, sendo que as novas medidas
correspondem a candidaturas que não eram permitidas em 2019 e 2020.
Segundo o titular da pasta da Agricultura, o novo quadro de apoio “ que
começa em 2023, precisa de um novo desenho para os Açores que seja
específico e ajustado às necessidades de quem produz nesta Região”.
Foi nesse sentido que António Ventura evidenciou que “as linhas de atuação da Secretaria, nos próximos quatro anos, serão também dirigidas
aos jovens agricultores, para que seja uma atividade atrativa e com lucro”.
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promovendo açores com arte e artistas

Montanha Pico Festival
O mês de janeiro acolhe o festival de
artes de inverno a celebrar a
temática de montanha.
Por toda a ilha, haverá mostra de
arte, de cinema, encontros de
artistas e o Chá na Casa da
Montanha do Pico onde se acolhe o
público de todas as idades.
Propostas de arte e aventura na
temática de cultura montanhosa são
bem vindas.

Azores Fringe Festival
O festival internacional de artes
acontece durante o mês de junho por
todo o arquipélago.
Artistas fazem proposta de desenvolvimento, pesquisa, apresentação ou
criação. Tudo relacionado com a cultura
artística é bem vindo. Esta é uma
grande oportunidade para experimentar algo novo ou mesmo arriscar
mais com a sua arte. Vamos ao Fringe
nas 9 ilhas dos Açores.

The festival welcomes proposals for art
and adventure in the mountain culture
theme.

All artistic proposals welcome through
the application available online. Let´s
Fringe in all 9 islands in the Azores.

www.

Cordas World Music Festival
A ilha do Pico, no meio do Oceano
Atlântico, recebe instrumentos
musicais de cordas e artistas de todo
o mundo em locais que vão desde o
jardim, gruta, cratera vulcânica,
piscinas naturais, santuário de
dragoeiros, um palco central e o novo
auditório contemporâneo na vila da
Madalena. Propostas de artistas são
bem-vindas a solo, duos, trios e
bandas que são 100% instrumentos
de cordas.
Pico island in the middle of the Atlantic
Ocean welcomes string-music
instruments and artists from around
the world in venues that range from a
garden, a cave, a volcanic crater,
natural pools, dragon tree sanctuary,
centre square stage and the new
contemporary auditorium in the town
of Madalena. Artist proposals are
welcome, from solo, duos, trios and
bands that are 100% string instruments

.com

AnimaPIX
O festival de animação do Pico
aceita propostas de filmes de
animação para todas as idades.
AnimaPIX acontece em dezembro
nas escolas da ilha e em salas para
público em geral.
Livros, BD e outros programas
destacando animação e ilustração
são bem vindos.
Animation festival welcomes
proposals for programming that
caters to school children and general
audiences.
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Produtos de Higiene e de Limpeza Profissional
Pico São Jorge Faial
Parceiros Oficais:

Cozinha

Superfícies

Higiene Pessoal

Lavandaria

Agro Alimentar

Manutenção & Auto

Detergentes Ecológicos

Dispensadores e Papel Profissional

927 001 881
Zona Industrial da Madalena do Pico

TRY ANGLE
geral@tryangle.pt
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O gajo porreiro
Se há instituição - bem portuguesa - o gajo porreiro (GP) é, certamente, uma boa escolha. Transversal a todos os sectores da sociedade, dificilmente terá tradução exacta
em qualquer outra língua. De certo modo como a saudade.
O GP está ligado a outro conceito bem português: o desenrascar. A sua matriz tem
tudo a ver com essa capacidade de improvisação, tão portuguesa. A nossa vida pessoal, social, empresarial e política tem muito a ver com o desenrascanço.
O conceito de GP é central no nosso quotidiano, “limpando” as muitas falhas que
possamos ter mas que são, por essa via, relevadas. Será difícil imaginar este país sem
GP e sem desenrascanço. Práticas e conceitos que remontam a séculos.
A pandemia e o seu combate tem sido especialmente pródigos na exemplificação
daquilo que está nas antípodas do rigor germânico ou do “praticismo” americano. O
nacional porreirismo - a base conceptual do GP – tem sido patente na forma como os
temos enfrentado.
É difícil perceber se a balda precedeu o porreirismo ou o seu inverso. Um pouco
como a galinha e o ovo. O certo é que cortar a direito no porreirismo e no desenrascanço iria deixar o país de pantanas. Tendo, sobretudo, em atenção a burocracia
infindável e a falta de organização crónica que nos caracterizam.
Sendo, contudo, de realçar que no GP há um componente afectivo e emocional que
o torna amorável. Mas que, no entanto, tantas vezes serve de disfarce para o vigarista, puro e duro. Bem como a nossa proverbial capacidade de improvisação que, tantas
vezes, nos deixa pendurados.
Muitas das dificuldades, insuficiências e, mesmo, irregularidades que temos experimentado - ao longo do combate à pandemia – têm a ver com essa lusitana incapacidade de planear e de separar o trabalho do conhaque. Mais do que a corrupção,
propriamente dita, ou da falta de eficácia do sistema judicial.
É bom sentir a nossa afectividade social – embora tantas vezes mesclada de hipocrisia – mas talvez seja tempo de começarmos a equacionar um compromisso entre o
porreirismo e a responsabilidade e entre a improvisação e o planeamento.
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Face
Oculta

Pedro Damasceno

Os afectos (GP) e a criatividade (desenrascanço) são componentes essenciais para uma
sociedade feliz e potenciadora de equidade e justiça. Mas, sendo ingredientes preciosos,
não poderão substituir-se ao rigor e ao planeamento. Sendo possível e desejável uma combinação equilibrada.
Não queremos ser alemães, americanos ou que quer que seja. Queremos ser portugueses, à beira-mar nascidos e plantados, mas potenciando as nossas capacidades, que
são muitas, com doses q.b. de profissionalismo e precisão.
Não é preciso e, muito menos desejável, que percamos a nossa identidade de séculos.
Bastará juntar, apenas, uns condimentos que tanta falta nos fazem.

