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PRIMEIRA COLUNA

A bom porto
A construção de um termi-

nal de cruzeiros na baía de 
Angra tem andado, nos últi-
mos meses, pelos corredores 
de Bruxelas, onde foi analisa-
da uma petição, cujo primei-
ro subscritor é o responsável 
pela carta arqueológica su-
baquática dos Açores e atual 
professor da Universidade 
Nova e que pretendia tra-
var o processo. O conteúdo 
dessa petição está desenvol-
vido numa entrevista com o 
arqueólogo Paulo Monteiro 
que diXL publica na edição 
de amanhã.

Bruxelas, num primeiro 
momento, admitiu a peti-
ção, entendeu que a queixa 
tinha pernas para andar e 
pediu explicações ao gover-
no português. O ministério 
dos Negócios Estrangeiros 
endossou o assunto ao go-
verno regional e transmitiu 
os argumentos açorianos a 
Bruxelas, que, até mais ver, 
mandou arquivar o proces-
so. Poder-se-á dizer que... 
tudo como dantes, quartel 
general em Abrantes... a não 
ser que a senhora Merkel 
passe os olhos pelo assunto e 
que numa próxima palestra 
universitária venha a usar o 
terminal de cruzeiros como 
exemplo (mau) de aplica-
ção de fundos estruturais 
que não só não aumentam a 
competitividade como têm 
reduzido impacto no cresci-
mento económico e na cria-
ção de emprego.

Está na cara que a chanceler 
alemã não tem legitimidade 
para se imiscuir nos nossos 
assuntos internos e que deve 
guardar as suas opiniões para 
si. Cada país é que sabe onde 
deve aplicar os fundos estru-
turais e quais são as suas op-
ções para o desenvolvimen-
to. Pois é, mas depois não se 
queixem quando forem pedir 
compreensão para outras si-
tuações mais clamorosas da 
ultraperiferia. Nós é que sa-
bemos onde se deve investir 
para que possamos apanhar 
a média do desenvolvimento 
europeu. Mas será que espe-
ramos que a Europa acredite 
que o caminho é construir 
dois portos na mesma ilha? 
Isso não será hipotecar ou-
tras oportunidades e sobre-
tudo o futuro?
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O CDS/PP Açores 
denunciou ontem um 
ajuste direto da se-
cretaria regional da 
Economia a uma em-
presa de marketing 
e publicidade, para 
promover o destino 

turístico Açores em 
todas as escolas do 
ensino pré-escolar 
e do primeiro ciclo 
das cidades de Lis-
boa e Porto. Vão ser 
gastos mais de 71 mil 
euros. |05

CDS/PP Contra CaMPanha turíStiCa

“Mamã..., Papá...!!!
quero ir aos Açores”

Cavacos anões dos 
Açores são vendidos 
na restauração lisbo-
eta como produto de 
luxo e a preços exor-
bitantes. As autorida-
des regionais desco-
nhecem este negócio, 

que não passa pela 
lota, o que significa 
que é ilegal. O cava-
co anão (conhecidos 
por “bruxas”) é uma 
das duas espécies de 
cavaco existentes nas 
ilhas. |04

O património arque-
ológico único sub-
merso na baía de An-
gra está em risco face 
à construção de um 
terminal de cruzeiros, 
garante o arqueólogo 
Paulo Monteiro, que 
lamenta o imenso po-
tencial turístico des-
perdiçado.
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ação no ConCelho Da Praia Da vitória CoMeça no verão

Descontaminar
plano de descontaminação tem início em junho. Vão remover-
se solos e extrair poluentes com a utilização de bombas. |03

uMa nova árvore DaS PataCaS...

Cavacos anões ilegais
estão à venda em Lisboa

Paulo Monteiro aManhã eM DiXl

Cais de cruzeiros ameaça
património arqueológico
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o arqueólogo subaquáti-
co e professor da Universi-
dade Nova Paulo Monteiro 
defende que o património 
arqueológico existente na 
baía de angra do Heroísmo 
é capaz de motivar vários 
projetos com impacte in-
ternacional, nomeadamente 
a montagem de um centro 
mundial pela UNesCo.

“É um local onde a UNes-
Co não desdenharia montar 
um centro mundial seme-
lhante ao que existe em 

Zadar, na Croácia, e à volta 
do qual se organizam per-
manentemente congressos 
e ações de formação que 
atraem investigadores de 
todo o mundo”, avançou, 
em entrevista, a publicar 
na íntegra nesta edição de 
“dI XL”.

segundo o autor da Carta 
arqueológica subaquática 
dos açores, a baía de angra 
é também “um local onde 
há sem sombra de dúvida, 
material capaz de montar 

meia dúzia de museus navais, 
marítimos e históricos (o 
museu do navio “Wasa” na 
suécia gera todos os anos 30 
milhões de euros de lucro), 
assim haja vontade de fazer 
arqueologia a sério”.

além disso, frisou que 
“a reserva do “Lidador” é 
um tímido balão de ensaio 
para uma política ambiciosa 
de reservas arqueológicas 
subaquáticas capazes de 
potenciar a nova aposta do 
turismo da Região, o mer-
gulho”.

Mestrado
Paulo Monteiro sustentou 

que também a Universidade 
dos açores tem uma palavra 
a dizer nesta matéria. “a baía 
de angra - quase sempre 
acessível, fácil de trabalhar, 
com condições científicas 
únicas no mundo - é um local 
sobre o qual a Universidade 
dos açores poderia cons-

truir um mestrado específico 
em arqueologia subaquática, 
angariando alunos capazes 
de dinamizar um polo que 
anda a meio gás e que não dá 
grandes provas de vitalidade 
anímica”, lançou.

apesar de apontar este 
potencial, Paulo Monteiro 
frisa que o cenário está 
longe do ideal. “Infelizmente, 
por culpa deste executivo, o 
que acontece é que a Região 
aparece aos olhos do Mun-
do como sendo aquela que 
destrói aquilo que deveria 
acarinhar e guardar, em nome 
da Humanidade”, lamentou.

Paulo Monteiro é autor 
de uma petição entregue 
no Parlamento europeu 
que defende que se trave a 
construção de um terminal 
de cruzeiros em angra, para 
preservar este património. 
bruxelas arquivou a queixa, 
mas com possibilidade de 
reabertura.  di  

o Ministério dos Negócios 
estrangeiros confirmou on-
tem a dI que a queixa relativa 
ao processo de construção 
de um terminal de cruzeiros 
em angra do Heroísmo, que 
a Comissão europeia decidiu 
por agora arquivar, equivale 
à petição entregue pelo ar-
queólogo subaquático Paulo 
Monteiro.

Nessa petição Paulo Mon-
teiro defende que seja travado 

um processo que classifica 
como ilegal e que coloca em 
perigo o património arqueo-
lógico único existente na baía 
da cidade Património Mundial 
da Humanidade.

o Ministério dos Negó-
cios estrangeiros garantiu 
ter sido informado da deci-
são de deixar cair a queixa 
pelos serviços da Comissão 
europeia, que, no entanto, se 
reserva o direito de reabrir o 

processo se surgirem dados 
que o justifiquem.

em entrevista a dI, Paulo 
Monteiro tinha levantado a hi-
pótese da queixa que bruxelas 
arquivou não corresponder 
à petição que entregou no 
Parlamento europeu, face à 
celeridade da decisão.

Porém, admitindo que a 
queixa tivesse sido rejeitada, 
garantiu não ir baixar os bra-
ços. “eu terei que me sentar e 

rebater, ponto por ponto, por 
escrito e fundamentadamente, 
a argumentação de Ponta del-
gada”, afirmou. “esperemos 
que esta toleima por parte 
do Governo Regional não nos 
venha a rebentar nas mãos. 
Porque pior do que parar 
com este processo agora, é 
ter de se parar com ele com 
a obra a decorrer. Já vimos 
este filme com a marina de 
angra”, recordou.  di

construção de um terminal de cruzeiros em angra do heroísmo

Queixa arquivada por Bruxelas
corresponde a petição de arqueólogo

defende arqueólogo paulo monteiro face a património nesta área

Baía de angra justifica
um centro mundial

Baía de angra Arqueólogo Paulo Monteiro está contra construção de terminal de cruzeiros

cds/pp sobre campanha no continente

“Mamã, leva-me aos açores”
custa milhares à região
a secretaria regional 

da economia atribuiu, por 
ajuste direto, uma verba de 
mais de 71 mil euros a uma 
empresa de marketing e 
publicidade para promover o 
destino turístico açores em 
todas as “escolas do ensino 
pré-escolar e do primeiro 
ciclo” das cidades de Lisboa e 
Porto. a decisão foi trazida a 
público, ontem, pelo Cds/PP 
açores.

“Numa altura em que o 
desemprego nos açores é 
grave, especialmente entre 
os mais jovens, em que as 
famílias estão a passar por 
dificuldades, em que as 
empresas estão a fechar, 
parece-nos uma afetação de 
recursos públicos de efeito 
duvidoso e nulo, a não ser que 
os reais objetivos da campa-
nha sejam pôr os meninos de 
três a dez anos a chegarem a 
casa e dizer: ‘mamã leva-me 
aos açores’”, ironizou o líder 
do partido a nível regional, 
artur Lima.

o Cds/PP açores já 
questionou o Governo Re-
gional sobre a matéria, em 
requerimento entregue no 
Parlamento açoriano. em
causa está um ajuste direto 
da secretaria regional da 

economia, através da direção 
regional dos Transportes 
aéreos e Marítimos, pelo 
preço base de 71.340 euros, 
mais Iva, para “Prestação de 
serviços relacionados com o 
desenvolvimento criativo e 
operacionalização do proje-
to de divulgação do destino 
açores, junto das escolas do 
ensino Pré-escolar e do 1.º 
ciclo, nas cidades de Lisboa 
e Porto”. 

artur Lima pergunta por-
que foi adjudicado o serviço 
a uma empresa de que se 
desconhece a existência de 
um portal na internet ou pre-
sença nas redes sociais. “foi 
realizada alguma consulta ao 
mercado prévia à seleção 
da empresa brand builders 
advertising Consultants Ma-
rketing e Publicidade, Lda?”, 
questiona, querendo ainda 
apurar quais “os contactos 
da empresa incluindo redes 
sociais e portal na internet, 
caso existam”. Pretende 
também clarificar o objetivo 
e público-alvo da campanha 
turística desenhada para as 
escolas continentais.

Não foi possível ter posi-
ção da secretaria regional da 
economia até ao fecho desta 
edição.  di

Biscoitos Projeto não passa, por agora, de um “sonho”

defende junta de freguesia 

Biscoitos precisa
de centro para idosos
a freguesia dos biscoitos 

necessita de um centro de dia e 
de noite destinado à população 
idosa, sustentou a presidente da 
Junta, Cecília Melo.

“Há muita necessidade des-
te projeto aqui nos biscoitos. 
existe muita gente idosa a viver 
sozinha e com carência de um 
equipamento desta natureza. 
seria um grande benefício 
para a freguesia”, adiantou, em 
entrevista a dI, acrescentando, 
no entanto, que, atualmente, 
devido à conjuntura de crise, 
será difícil avançar. “Temos um 
prédio já em vista, mas todos 
estamos conscientes da situa-
ção económica, pelo que será 
difícil concretizar este passo 
por agora”, assinalou.

Cecília Melo adiantou que 
estão a ser desenvolvidos, 
mesmo assim, contactos com 
a Câmara Municipal da Praia 

da vitória, apesar de, por agora, 
o projeto não passar de “um 
sonho”.

outro projeto que a Junta 
de freguesia defende para a 
localidade é a construção de 
um Centro desportivo que 
acolha os grupos desportivos 
e disponibilize um ginásio para 
toda a população. 

Conforme dI já noticiou, o 
projeto já está finalizado e foi 
submetido à câmara para apro-
vação. “estão previstos cinco 
gabinetes, onde os grupos po-
deriam funcionar e colocar as 
suas coisas. Haverá um espaço 
para receber outros grupos que 
nos venham visitar, porque isso 
também é muito importante, 
pois eles vêm cá e não tem lugar 
para ficar... e aproveitávamos 
o espaço da escola antiga para 
fazer um ginásio”, especificou 
Cecília Melo.  di  

Um centro mundial da UNES-
CO, museus, um mestrado em 
arqueologia subaquática... A baía 
de Angra encerra muito poten-
cial, aler ta Paulo Monteiro.
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