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Gente que do nada que levaram
na baGaGem fizeram fortuna na américa

A viagem que fiz este verão 
aos Estados Unidos, acom-

panhando o Grupo de Canta-
res Vozes do Mar do Norte, da 
Vila de Rabo de Peixe, onde 

participou nas festas do Divino Espírito Santo 
de Fall River, foi uma viagem de encontros, de 
rostos, de histórias, de culturas, de tradições 
arreigadas, de rios enormes e paisagens de 
perder de vista, trazendo dentro da minha ba-
gagem sentimentos vividos e partilhados com 
milhares de açorianos espalhados no norte da 
América.
Ouvir falar apaixona, mas estar presente e ver 

com os próprios olhos e o coração, dá-nos outra 
dimensão do que se faz na nossa diáspora, onde 
contradições e dissensões se misturam e mesclam 
uma maneira de estar e viver sui generis tão natu-
ral daquele espaço da América. 
Tive a oportunidade de atuar com o meu grupo, 

perante uma multidão que se aglomerou no Par-
que Kennedy, para assistir ao espetáculo integra-

do nas Grandes Festas do Espírito Santo, que se 
tornou num pequeno mundo açoriano, ou seja 
desde a comida, à música, à dança, à forma de 
vestir, numa diversidade tão caraterística do povo 
micaelense emigrado, onde se pode descobrir a 
riqueza idiossincrática daquela gente, que carrega 
as feridas da emigração, mas também a força de 
continuar, a força que mantém bem viva a sua tra-
dição cultural, porque nela reconhece as suas raí-
zes. Quem não emigrou muitas vezes pensa que 
são os mais evoluídos é que têm qualquer coisa 
a mais do que eles que partiram para outras para-
gens não têm, quando na realidade é muito difícil 
para quem fica entender os seus usos e costumes, 
em tradições “degeneradas”, que mais não são do 
que uma certa mistura da força da sua integração 
noutra civilização, onde se constrói a sua própria 
história e cultura, que passou a pertencer-lhes e 
que preservam com orgulho e fidelidade.
Fomos aos Estados Unidos a convite da Comis-

são das Grandes Festas do Espírito Santo, mas 
foi graças ao desmedido empenho da Associação 
dos Amigos de Rabo de Peixe da Nova Inglaterra, 
presidida por Nick Flor, que foi possível concre-
tizar a deslocação daquela embaixada da Vila de 
Rabo de Peixe. Não posso deixar de referir o aco-
lhimento proporcionado por um grupo de gente da 
minha terra que do nada que levaram na bagagem 
fizeram fortuna na América e se encontram em 
lugares de destaque. Merecem a nossa gratidão o 
Joe Sousa, a Élia Sousa Correia e o marido Luís 
Correia, o Ricardo Couto, o Manuel Estrela, o 
Norberto Andrade, o António Vieira, até à Márcia 
Sousa e à Alda Moniz. Foram inexcedíveis para 
que tudo corresse da forma fabulosa como correu.
A animação do almoço-convívio realizado no 

Salão do Espírito Santo de West Warwick, que os 
Amigos de Rabo de Peixe promoveram, consti-
tuiu um grato momento especialíssimo, onde no 

ar se respirava e sentia os cheiros da minha Vila, 
com gente que derramou lágrimas de emoção, 
pois os encontros e os desencontros da vida levam 
à separação de tantas famílias e amigos chegados. 
A atuação intimista na Casa dos Amigos da Ter-

ceira, em Pawtucket, marcou sobremaneira aquela 
curta mas intensa viagem, pois levou àquela sala 
gente não só de Rabo de Peixe, como de outras 
ilhas, mormente da ilha Terceira, que se extasiou 
com os cantares de outrora que o reportório esco-
lhido a dedo proporcionou. Os presentes cantaram 
connosco melodias sabidas desde o berço e apren-
deram a saborear as melodias que cantarolávamos 
em uníssono e de forma harmoniosa.
Desfilar no Columbia Street e na Main, rodea-

dos de um mar de gente, foi comovente e emo-
cionante com uma moldura humana deslumbran-
te e arrebatadora que aplaudia cada nota musical 
que executávamos. Desde as 6 horas da manhã, 
já havia filas e filas de cadeiras nos largos pas-
seios daquelas ruas, a marcar o lugar para assistir 
à parada. Os aplausos ruidosos e prolongados, em 
sinal de gratidão pela nossa passagem superou o 
cansaço da viagem.
Aquilo que trouxe desta viagem foi seguramen-

te o contato com as pessoas, o sorriso, o acolhi-
mento, o sentido da hospitalidade. É muito vivo 
na nossa diáspora o sentido comunitário, pois a 
vida comunitária que se concentra nas associa-
ções açorianas é o lugar da saudade sentida e no 
final, em casa do Mourato, dei-me conta que esta-
va ali, na outra banda do mundo, onde se aprende 
a viver a nostalgia com um sorriso melancólico 
de quem deixou para trás o berço querido que nos 
viu nascer.
Aterrámos em S. Miguel ensonados, mas com 

a alma cheia de gratidão, pela forma como a As-
sociação dos Amigos de Rabo de Peixe da Nova 
Inglaterra nos recebeu.
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nossa senhora dos milaGres na serreta 

este ano a festa em louvor 
de Nossa Senhora dos Mi-

lagres em Hochelaga esteve 
em sintonia com a que se rea-
liza na ilha Terceira.

A devoção à Senhora dos Milagres da Serreta, 
na ilha de Jesus, remonta a 1764, período em 
que Portugal se viu envolvido na guerra entre a 
França e a Espanha contra a Inglaterra, mas esta 
devoção afirmou-se definitivamente a partir de 
1842.

Tradicionalmente chegam ao santuário diversas 
peregrinações organizadas ou espontâneas, um 
movimento que se intensifica entre os dias 6 e 10 
de Setembro. Esses milhares de peregrinos per-
correm as estradas da ilha em direção à Serreta 
entoando cânticos, rezando, convivendo, par-
tilhando a vida e estreitando laços de amizade. 
São várias as razões de fazerem esse percurso: 
cumprimento de uma promessa, o agradecimen-
to de uma graça recebida, o convívio, agradecer 

o dom da vida ou simplesmente pela fé.
No Domingo toda a freguesia participa na con-

feção dos arcos e do tapete de flores que cobre a 
estrada do percurso da procissão. Todas as jane-

las ou varandas têm colchas dependuradas, faias 
na beira do caminho junto às casas e nas suas 
paredes arranjos de flores. Em frente da sede da 
Filarmónica Serretense, fundada em 1873, dese-
nharam uma lira no tapete, símbolo da música.
A procissão de Nossa Senhora dos Milagres é 

diferente de todas as outras. É o próprio povo que 
se integra nas alas, nem há pessoas que assistem 
à passagem da procissão, a não ser alguém com 
problemas de saúde. Atrás do andor vão todos os 
fiéis que têm promessas a pagar. Muitos de pés 

Antero brAnCo

descalços no asfalto quente, chegando ao San-
tuário com eles praticamente em ferida. Não há 
opas senão para quem leva o andor, lanternas, 
pendão ou o pálio. Não se insere nenhuma per-
sonalidade em destaque. É todo um mar de gente 
que participa nesta manifestação de fé.
O grupo de forcados da Tertúlia Tauromática 

Terceirense, que em grupo, na passada sexta-fei-
ra, percorreram as estradas do conselho de Angra 
do Heroísmo até à Serreta, para agradecerem a 
sorte que tiveram durante o ano, no Domingo, 
transportaram o andor de Nossa Senhora, levan-
do ao ombro a sua barreta de campino.
Encontrámos o Sr. Padre João de Brito, hoje có-

nego, que veio a Montreal, com o Grupo Folcló-
rico das Doze Ribeiras, participar no pavilhão de 
Portugal, durante a Exposição Universal.
Integraram-se na procissão as filarmónicas da 

Serreta, Ribeirinha, Biscoitos, Santa Bárbara e 
das Doze Ribeiras.
No final da cerimónia, encontrei algumas famí-

lias que residem em Montreal, felizes por terem 
participado na maior manifestação Mariana que 
se realiza nos Açores.
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revisitação do “caso de Goa”

Veio-me parar às mãos, nes-
tas férias de Verão, um livro de 
Pundalik Gaitonde intitulado “A 
libertação de Goa”. Descobri-o 
casualmente numa visita à livra-

ria e logo me chamou a atenção o texto inicial 
da autoria de Fernando Rosas, antigo colega dos 
tempos da Universidade e depois no Parlamento, 
ultimamente militando nas fileiras do Bloco de 
Esquerda.
O apresentador sublinhava ser este um dos pri-

meiros depoimentos publicados em português 
sobre a outra visão acerca do problema das anti-
gas possessões lusas na costa de Malabar, expri-
mindo o ponto de vista dos goeses de orientação 
anti-colonialista, favoráveis à integração de Goa, 
Damão e Diu, na União Indiana, resultante da 
independência do antigo Império Britânico da 
Índia, reconhecida pelo Reino Unido, depois de 
muitas lutas lideradas por Gandhi.
Guardo uma viva recordação desse conflito 

pelo eco que teve no Liceu de Ponta Delgada. 
Um dos mais distintos professores da época, Lú-
cio Miranda, goês de naturalidade, mas casado 
e de há muito radicado em São Miguel, tomou 
posição pelo lado indiano e exilou-se na Ingla-
terra. O filho dele era meu companheiro de tur-
ma e amigo e por isso o abalo de uma tal opção 
acabou tocando-me também de perto. Alguns 
anos depois, Álvaro seguiu o caminho dos Pais 
e foi viver para Londres, onde se formou e fez 
carreira. Mantivemos contacto por carta durante 
alguns anos, mas depois o nosso diálogo cessou.
Ainda cheguei a cartear-me com o meu antigo 

professor de Matemática dos primeiros anos do 
Liceu e fui por ele autorizado a aceder aos livros 
que deixara atrás, por sinal guardados em gran-
des caixotes numa das muitas divisões do antigo 

Palácio do Marquês da Praia, que então frequen-
tava, por ter sido apresentado, precisamente por 
Álvaro Miranda a António Borges Coutinho, que 
então lá vivia com a sua Família e com quem fiz 
também amizade.
A versão oficial do Estado Novo, formulada por
Salazar, considerava o Estado da Índia, com-

posto pelos territórios já mencionados e ainda 
pelos enclaves de Dadrá e Nagar-Aveli, como 
uma parcela integrante de Portugal, com o es-
tatuto de província ultramarina. Quando os ven-
tos do anti-colonialismo, posteriores à Segunda 
Guerra Mundial, começaram a soprar com mais 
intensidade, o Império Colonial Português, es-
truturado pelo Acto Colonial, complementar à 
Constituição de 1933, foi rapidamente declarado 
extinto e as antigas colónias integradas num su-
posto Estado Unitário…
Ora, a União Indiana pretendia levar o processo 

de descolonização, em que tanto se haviam em-
penhado os líderes históricos do seu movimento 
de libertação, a todo o imenso subcontinente. E 
por isso cedo iniciou contactos com as autorida-
des portuguesas e francesas, estas com posses-
sões na costa de Coromandel, para a transmissão 
pacífica de soberania, porém com resultados di-
ferentes.
A única abertura manifestada por Salazar res-

peitou à extinção do antigo Padroado Português 
do Oriente, negociada com a Santa Sé, pondo 
termo à designação de bispos portugueses para 
algumas dioceses da Índia, concretamente Me-
liapor, cujo derradeiro titular foi o ilustre lagoen-
se Dom Manuel Medeiros Guerreiro, daí transfe-
rido para Nampula, em Moçambique.
Pundalik Gaitonde, que foi um dos mais arroja-

dos defensores da posição pró-indiana, expõe os 
argumentos em favor da sua tese e historia as di-
ligências levadas a efeito pelos seus apoiantes ao 
longo das décadas de 40 e 50 do século passado.
Julgado e condenado pelos tribunais portu-

gueses, veio a sofrer a prisão e o exílio. Recém 
formado em Medicina, em Lisboa, tinha casado 
com uma faialense, de nome Edila, sua compa-
nheira de toda a vida e promotora da publicação 
do livro.
O regime autoritário enfrentou a questão colo-

nial de um modo bastante canhestro. Conven-
ceu- se que Portugal não sobreviveria caso ficas-
se sem colónias e tratou de as defender contra 
tudo e contra todos. O caso de Goa foi encarado 
como sendo o primeiro dominó, que se porven-
tura caísse arrastaria todos os outros… 
Daí o esforço diplomático aplicado para o re-

conhecimento dos direitos ancestrais de Portugal 
sobre os territórios em questão, levado ao Tribu-
nal Internacional de Justiça, na Haia, do qual se 
obteve uma sentença que permitiu a ambos os 
contendores cantarem vitória!
Os defensores da integração de Goa e demais 

territórios na União Indiana pressionaram duran-
te anos o Governo do Primeiro Ministro Nehru 
para que acabasse com a presença portuguesa 
mediante o recurso à força. Mas isso iria con-
tra os princípios da não violência pregados por 
Gandhi, de quem Nehru se considerava herdeiro 
e continuador.
Sabendo disso, Salazar deu orientações para 

que só se deixasse à Índia o recurso à força como 
única solução.
E assim veio a acontecer, em 1961, quando os 

movimentos de libertação das diversas colónias 
portuguesas já começavam a tornar-se visíveis 
na cena internacional. O colapso na Índia ante-
cipou o que viria a verificar-se anos depois na 
África, infelizmente no termo de uma guerra 
longa e com tantas vítimas de ambos os lados.

(O Autor, por opção pessoal, não respeita o as-
sim chamado Acordo Ortográfico.)

João bosCo
MoTA AMARAl
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iGreja de nossa senhora dos milaGres (serreta)
A Igreja de Nossa Senhora dos Milagres da 

Serreta localiza-se na freguesia da Serre-
ta, concelho de Angra do Heroísmo, na Ilha 
Terceira, nos Açores.
HISTóRIA
A região da Serreta originalmente estava com-

preendida na vasta paróquia de Santa Bárbara 
das Nove Ribeiras. No início do século XVII, 
diante do crescimento da população, na parte 
Oeste daquela paróquia foi instituído, na ermida 
de São Jorge às Doze Ribeiras, um curato sufra-
gâneo à Igreja de Santa Bárbara. O seu primeiro 
cura terá sido Francisco Dias Godinho.
Em fins de 1684 o curato de São Jorge das Doze 

Ribeiras passou a paróquia independente, com a 
elevação da Ermida de São Jorge a igreja paro-
quial. O seu primeiro vigário foi o padre Manuel 
Tristão de Melo, antigo cura de Santa Bárbara. 
A nova paróquia tinha por limites a Ribeira das 
Dez, que ainda hoje a separa de Santa Bárbara, e 
a rocha do Peneireiro, no Biscoito da Fajã (onde 
a costa da ilha inflete para noroeste), que a se-
parava do Raminho dos Folhadais, então curato 
dos Altares. Em consequência, a Serreta passou 
a pertencer à nova paróquia.
A oRIGEM DA DEVoção
A origem da devoção à Senhora dos Milagres na 

Serreta remonta aos finais do século XVII, quando 
o padre Isidro Fagundes Machado (1651–1701) se 
considerou vítima de injusta perseguição e se re-
fugiou no local chamado Queimado, na região da 
atual Serreta. Ali, então um dos mais remotos tre-
chos da ilha, ergueu, em cumprimento de um voto, 
uma pequena ermida, na qual colocou uma peque-
na imagem de Nossa Senhora com o Menino Jesus 
(a atual imagem de Nossa Senhora dos Milagres). 
Pedro de Merelim dá a seguinte versão da lenda 
que passou a rodear a origem do culto: “Um padre 
velhinho, boa e santa alma, vendo-se em grande 
atribulação e desiludido do mundo, procurou um 
lugar ermo, onde, sem mais ninguém, se pudes-
se entregar à contemplação das verdades eternas. 
Seduziu-o a Serreta, junta da rocha, a uma boa lé-
gua da igreja. Sítio tranquilo e pitoresco, paisagens 
de arvoredos e fragas, bem próprio para escutar as 
vozes da natureza entoando um hino à criação – e 
aí se quedou. Estaríamos no século XVI. Levava 
consigo uma pequena imagem da Virgem, para a 
qual, por suas mãos, imperitas no ofício, edificou 
tosca capelinha, na Canada das Vinhas, Queimado, 
em reconhecimento do milagre que lhe fizera de o 
livrar do perigo. E o minúsculo templo serviu-lhe 
também de abrigo. As preclaras virtudes do vene-
rando sacerdote tiveram o condão de, ao lugar da 
Serreta, levar subido número de pessoas. Morto 
o humilde e solitário clérigo, a singela ermidinha 
ficou abandonada, breve se arruinando. Outra se 
ergueu em local diferente. E esta segunda, igual-
mente carecida de assistência, além de sujeita às 
irreverências de alguns pseudo-romeiros, não terá 
oferecido por muito tempo as condições indispen-
sáveis ao culto, pelo que o prelado mandou reco-
lher a imagem da Senhora dos Milagres à paroquial 
de Doze Ribeiras.” Neste novo domicílio, a fama 
da imagem continuou a atrair considerável devo-
ção, passando a ser popularmente designada como 
Nossa Senhora dos Milagres em resultado dos mi-
lagres que eram atribuídos à sua intercessão.
A IGREjA DE NA SENHoRA DA SERRETA
O primeiro compromisso para a construção de 

uma igreja na Serreta data de 13 de Setembro de 

1772, quando os irmãos da Confraria dos Escra-
vos de Nossa Senhora se congregaram nas Doze 
Ribeiras, em casa do vice-vigário Miguel Coelho, 
para realizar a festa daquele ano. Assentaram na 
ocasião que se deveria proceder à reedificação da 
antiga ermida da Virgem, no lugar próprio da Ser-
reta, ficando o padre Rogério José da Silva encar-
regue do património e os irmãos com a obrigação 
de contribuírem para a obra. Dando o exemplo, 
o então capitão-general dos Açores, D. Antão de 
Almada, abriu a subscrição doando 50$000 réis 
do seu bolso. Contudo, apesar do voto solene e 
da presença de tão ilustres benfeitores, as obras 
da igreja não arrancaram e, em 1797, decorrido 
um quarto de século da formulação do voto, nada 
se fizera. Bernardino José de Sena Freitas afirma: 
“Por motivos que nos são ignotos ainda vinte e 
cinco anos depois daquela deliberação não estava 
reedificada a ermida, conservando-se a imagem 
da Senhora dos Milagres na igreja de S. Jorge: e 
até parece que ou esta devoção esfriara, ou a so-
lenidade esteve interrupta por alguns anos; pois 
no citado livro desta Irmandade não encontrámos 
assentos posteriores ao ano de 1782; até que no 
ano de 1797 se acha um outro voto, não só re-
validando o primeiro para perpetuidade da festa 
anual, começada em 1764, mas obrigando-se os 
novos irmãos ao cumprimento do assento exara-
do em 1772, para que de feito se levantasse uma 
nova ermida na Serreta para nela ser venerada a 
Senhora dos Milagres.”
Este novo fervor parece ter sido suscitado pe-

los ecos da Revolução Francesa e pela nascente 
ameaça napoleónica, que prenunciava um clima 
de guerra na Europa. A nível local, este enquadra-
mento político traduzira-se na determinação para 
que o capitão-general dos Açores procedesse ao 
recrutamento de 5 000 jovens açorianos para re-
forçar o exército real, incumbindo-se desse des-
tacamento o sargento-mor de artilharia da Corte 
Maximiliano Augusto Chermont. Este recruta-
mento, que espalhou o receio e a consternação nas 
ilhas, foi justificado pela rainha D. Maria I de Por-
tugal, em carta datada de 31 de Outubro de 1796 e 
dirigida ao bispo e outras entidades oficiais, com 
a necessidade de “conservar ilesa a dignidade do 
meu real trono, e salvar os meus fiéis vassalos 
do risco, a que podem ficar sujeitas as suas vidas 
e propriedades”. Entretanto, nem os temores da 
população e nem o envolvimento da nobreza an-
grense lograram o cumprimento do voto, e a cons-
trução da igreja da Serreta continuou por arrancar.
A obra apenas foi principiada em 1819, por ini-

ciativa do general Francisco António de Araújo, 
então nomeado capitão-general dos Açores, que 
para além da devoção à Senhora dos Milagres se 
apercebeu que o crescimento populacional do lu-
gar exigia templo próprio. Lançada solenemente 
a primeira pedra, as paredes começaram a ser er-
guidas, estando a obra em curso quando o man-
dato daquele capitão-general foi dado por termi-
nado na sequência da nomeação de Francisco de 
Borja Garção Stockler e da Revolução Liberal do 
Porto (1820). A instabilidade política que se se-
guiu levou à paralisação da obra, que permaneceu 
inacabada durante todo o período da Guerra Civil 
Portuguesa (1828-1834). Finalmente, depois de 
tantos contratempos, José Silvestre Ribeiro, ad-
ministrador do recém-criado Distrito de Angra do 
Heroísmo, assumiu a necessidade de se concluir a 
nova igreja, reiniciando as obras, custeadas com 

donativos e as esmolas vindos de todos os recan-
tos terceirenses. O templo, o terceiro na Serreta 
consagrado à Senhora dos Milagres, ficou con-
cluído em 1842, recebendo a imagem venerada 
após mais de um século de permanência na igreja 
de São Jorge das Doze Ribeiras. Para tal, José Sil-
vestre Ribeiro oficiou ao cónego Manuel Correia 
de Ávila, ouvidor eclesiástico de Angra, para se 
proceder à abertura ao culto da nova igreja. Sem 
alçada para decidir, o ouvidor enviou o pedido ao 
bispo D. Frei Estêvão de Jesus Maria, então resi-
dente na ilha de São Miguel devido ao seu apoio 
aos miguelistas durante a guerra civil, que assen-
tiu. A bênção da nova igreja e a solene translada-
ção da imagem realizaram-se a 10 de Setembro 
daquele mesmo ano. A cerimónia foi presidida 
pelo cónego Manuel Correia de Ávila. Segundo 
um testemunho da época, “Jamais no meio de tan-
to sossego e prazer se praticou um ato tão solene 
e tão pomposo. Milhares de pessoas concorreram 
de todas as partes da ilha àquele lugar”. O ponto 
alto foi a celebração da primeira missa, “que vá-
rios curiosos cantaram a vozes e instrumentos”, 
estando presentes o governador civil José Silves-
tre Ribeiro e demais autoridades e pessoas de re-
presentação. O novo templo, localizado no largo 
onde hoje se situa o Império do Divino Espírito 
Santo da Serreta, do lado oposto da estrada em 
relação à atual igreja, era de proporções modestas, 
com fachada virada para leste (para terra) e torre 

à direita provida de dois sinos. No interior tinha 
uma só nave, duas sacristias e outras tantas tribu-
nas, uma das quais à direita do altar-mor e outra 
sobre o guarda-vento. Aberta a igreja, culto à Se-
nhora dos Milagres cresceu rapidamente, passan-
do a atrair à Serreta grande número de forasteiros, 
nos quais se incluía a melhor burguesia angrense, 
que, em carros de bois e carroças, se deslocava 
até à localidade, hospedando-se nas casas ali exis-
tentes. Em consequência, para além da vertente 
religiosa, as festas ganharam uma parte profana 
que, naturalmente, incluía uma toirada à corda. A 
primeira realizou-se na segunda-feira, 10 de Se-
tembro de 1849, em complemento do programa 
religioso e por iniciativa do mordomo daquele 
ano, o fidalgo João Pereira Forjaz de Lacerda. A 
tradição das festas terem um mordomo da aristo-
cracia angrense, que as fazia a expensas suas, no 
espírito do voto de Escravos de Nossa Senhora, 
perdurou pelo menos até ao ano de 1868, em que 
foi mordomo o morgado João de Bettencourt Cor-
reia e Ávila, depois 1.º visconde de Bettencourt.
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a desconhecidíssima nova
lei da tourada à corda
“É uma lei injusta e estruturalmente danificadora da cultura açoriana. Quem é respon-

sável por esta lei? Os açorianos, naturalmente, porque teimam em possuir um parlamen-
to sem parlamento. Esta lei – pela criminalidade cultural que projeta, conforme mostra-

mos em vários artigos já publicados – não é para ser levada a sério.”

nota prévia de esclarecimento: na criação 
da lei nos Açores intervêm várias entida-

des. A análise de um diploma legal, mesmo 
que não se queira, como é o caso, atinge quase 
sempre os seus autores e intervenientes por-
que as leis são criadas por pessoas e não por 
máquinas.
Em qualquer caso, a análise duma lei, quando efe-

tivamente é pura análise do diploma, como é a que 
se quer e faz – nunca é contra ninguém. Nesse re-
gisto analisamos a lei. Na feitura duma lei muitos 
são os intervenientes públicos e políticos, privados 
e institucionais na sua criação. Esta nova lei, dado 
o conjunto de ideias que oferece nestas importan-
tes tradições, deixa-nos perplexos – porque mostra 
como uma lei consegue, por si só, enganar toda a 
gente. Decorre do processo legislativo muitos e 
variados intervenientes: quanto sabemos, a ideia 

inicial e a sua preparação foi feita pelas câmaras 
municipais da ilha Terceira, sobretudo pela de An-
gra do Heroísmo. Do quanto sabemos, e estas enti-
dades saberão confirmar a veracidade dessa infor-
mação, durante algum tempo a Câmara auscultou 
pessoas e instituições; e essa preparação aliás vinha 
de uma outra proposta mais antiga, a da união das 
leis – que o povo açoriano a tempo conseguiu im-
pedir. A proposta foi entregue ao Governo Regio-
nal e depois de assinada pelo próprio Presidente foi 
apresentada à Assembleia Legislativa.
Neste processo, e nesta matéria, que é evidente-

mente da área da cultura, não vemos a participação 
da Secretaria Regional, nem da Direção Regional 
da Cultura. Mas é impensável que tais entidades 
não tenham intervindo no processo: 1º, porque por 
via da lei orgânica do Governo Regional e da lei 
orgânica do Departamento, essa matéria é da sua 
área governativa; 2º, porque é impensável que tal 
diploma tenha passado por tantas entidades – e não 
o tivesse sido naquela que tem a tutela política.
Quem a divulgou, depois desse momento, e de-

pois da sua aprovação e mais uma vez depois da 
sua publicação da lei foi o Vice-Presidente do Go-
verno Regional, notícia que circulou em “todos” os 
jornais da Região. Teve o cuidado de sublinhar os 
predicados da lei, porque aliás tinha sido auscul-
tado pela Assembleia Legislativa. Na Assembleia 
Legislativa quem a defendeu foram os deputados 
do Partido Socialista; e todas as propostas da opo-

sição, do PSD e do CDS-PP, foram rejeitadas. Na 
Assembleia Legislativa, dentro do processo, foram 
auscultadas quatro personalidades e instituições, 
e requeridas doze prenuncias escritas a institui-
ções, tendo respondido duas. Nós próprios fomos 
auscultados, em representação da Associação dos 
Mordomos da Ilha Terceira, mas fomos vestidos 
com um fato apropriado para evitar o contágio, 
razão para ter participado neste processo sem que 
tivesse tido a mínima influência no seu resultado 
negativíssimo. Aliás a auscultação nos Açores é um 
mero expediente, não é para discutir e melhorar os 
documentos. O próprio atendimento do auscultado 
é mais uma mesa inquisitória do que uma audição 
de qualidade e excelência. A dinâmica da ausculta-
ção não tem método, é desorganizada e aos saltos 
quânticos; há um objetivo único: que os deputados 
interessados na aprovação da lei sejam compreen-

didos no jogo inteligente da lei. Não exis-
te nível institucional para além de estarmos 
numa sala que é representante da soberania da 
Autonomia Açoriana. O diploma na Assem-
bleia Legislativa foi aprovado pela maioria 
de 26 votos do Partido Socialista. O diploma 
foi enviado para assinar ao Representante da 
República em 12 de abril e foi enviado para 
publicação a 24 de abril, isto é, em oito dias 
úteis o Representante da República fiscalizou 
a lei segundo o princípio da garantia da cons-
titucionalidade e da legalidade estatutária, e 
certamente fê-lo com o pessoal vocacionado 
para esse efeito. Como é que este número de 
instituições públicas e políticas, e privadas, se 

deixou enganar por esta lei?
Como é que perante uma matéria profundamente 

cultural dos Açores, especialmente da Ilha Tercei-
ra, perante uma cultura tão antiga e profusamen-
te vivida nos nossos dias, na Terceira, S. Jorge e 
Graciosa, passou por dezenas de indivíduos que 
entenderam como corretos, perante a inteligência 
da lei, os seus termos de nos estupidificar em várias 
matérias? Isto é, ninguém percebeu que esta lei os 
estaria a telecomandar, que os estava a ludibriar?
Iludir, bem entendido, no sentido com que ve-

mos esta lei com uma estrutura neurológica, e não 
apenas computacional e binária, suficientemente 
desenvolvida para projetar uma mensagem estupi-
dificante. É difícil imaginar que ninguém não tenha 
visto a inteligência enganadora e falsa desta lei; por 
isso acreditamos piamente que esta é uma lei inteli-
gente, e sê-la-á a primeira do planeta. Mas persiste 
uma lógica sem lógica: a lei não sabe que se está a 
violar a si própria, que a sua inteligência, assim tão 
degradante, levá-la-á à sua própria destruição?
É uma lei injusta e estruturalmente danificadora 

da cultura açoriana. Quem é responsável por esta 
lei? Os açorianos, naturalmente, porque teimam 
em possuir um parlamento sem parlamento.
Esta lei – pela criminalidade cultural que projeta, 

conforme mostramos em vários artigos já publica-
dos – não é para ser levada a sério.

DEmORA NA DEciSãO DO PROcESSO DE
AliENAÇãO DA AzORES AiRliNES
É “iNcOmPREENSívEl”
A Câmara do Comércio e Indústria de Ponta Del-

gada (CCIPD) afirma ser “incompreensível” a demo-
ra na decisão do processo de alienação de 49% da 
Azores Airlines.
Num comunicado enviado ontem às redações, a 

associação empresarial “considera incompreensível 
a demora no encerramento do processo de aliena-
ção de 49% do capital social da SATA Internacional 
– Azores Airlines em face da urgência de introdução 
de mudanças estruturais no funcionamento desta 
empresa”.
A Câmara do Comércio lamenta ainda “a persis-

tência de falhas graves na operação da SATA Inter-
nacional - Azores AirLines, com reflexos negativos 
profundos na imagem do destino Açores, particular-
mente no mercado norte americano”.
Recorde-se que o Executivo açoriano avançou, no 

final do mês de Agosto, que a SATA está a analisar 
a proposta apresentada. A secretária regional dos 
Transportes e Obras Públicas disse, na altura, que 
contava ter, “num breve espaço de tempo, o resul-
tado dessa análise”, acrescentando que “não é uma 
operação de confronto e de decisão imediata” por-
que “há diversos pontos e muita informação na pro-
posta que têm de ser analisados, nomeadamente do 
ponto de vista da sua conformidade com o caderno 
de encargos”.
No mesmo comunicado, publicado após uma reu-

nião da Direção, nesta sexta-feira, a CCIPD diz-se 
ainda registar com “apreensão” “a subida dos im-
postos indiretos e da quebra de execução de verbas 
advindas da União Europeia, fundamentais para a 
dinamização do investimento”. Segundo refere a as-
sociação, a execução orçamental até julho de 2018 
evidencia, comparativamente com o mês homólogo 
de 2017, evidencia “alguma estabilidade (com ligei-
ra quebra) dos impostos sobre o rendimento”, a par 
de “um elevado crescimento dos impostos indiretos 
(particularmente do IVA, e ISP), com um incremento 
de cerca de 22, 1 milhões de euros”. Aponta ainda 
“uma quebra acentuada nos fundos comunitários 
(cerca de 38 milhões de euros, ou seja, uma redução 
de 59,5%)”. A instituição regista também ter havido 
“uma ligeira descida nas transferências do Orçamen-
to do Estado” e “a receita fiscal subiu 6,17%, mui-
to acima do crescimento da economia”. No mesmo 
documento, a CCIPD considerou que a situação da 
execução do Quadro Comunitário de Apoio “reforça 
a tese de que os fundos estruturais são mais impor-
tantes para dinamizar a economia do que para com-

prar barcos que vão, sistematicamente, gerar mais 
encargos, exceção feita à substituição do “Mestre Si-
mão”, peça importante na mobilidade do Grupo Cen-
tral. Por outro lado, os empresários apontam ainda 
“não ser admissível” que se mantenham, da parte do 
Governo e empresas públicas (EP’s) “pagamentos 
em atraso que deixaram de ser pontuais para serem 
estruturais”.
Segundo refere a associação, trata-se de “um peso 

que recai indevidamente sobre os privados e prejudi-
ca profundamente a competitividade das empresas”.
Neste sentido, a Câmara do Comércio entende 

como “imperativo” que o Executivo açoriano “tome 
medidas para acabar com os pagamentos em atraso 
nas EP’s, particularmente, mas não só, nas da área 
da saúde”.
No comunicado, os empresários manifestam igual-

mente “preocupação com a retração que se verifi-
cou este verão nas dormidas na hotelaria tradicional, 
segmento do turismo onde existem investimentos 
muito avultados em amortização”.


