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António Pedro CostA

O que se segue?

o nome de Mota Ama-
ral, indicado pelo 
Psd Açores, desde 

que chegou aos ouvidos da 
direção nacional dos social-democratas criou 
um engulho enorme, tendo desde então man-
dado recados por vários emissários alertando 
que esta indicação trazia problemas acresci-
dos para rui rio, já que este tem problemas 
políticos quanto bastem para gerir nos próxi-
mos tempos.

Por isso, o próprio Rui Rio sentiu a necessida-
de, quando confrontado com o nome de um dos 
fundadores do PPD e ex-Presidente da Assem-
bleia da República, de dizer que se tratava de 
uma personalidade por quem nutria uma elevada 
consideração e uma figura de grande prestígio a 
nível nacional e, como tal, não poderia ser trata-
do de uma forma qualquer, dando a entender que 
não tinha um lugar à altura para o colocar na lista 
ao Parlamento Europeu.
O primeiro Presidente do Governo Regional 

dos Açores foi sondado pela direção regional do 
PSD Açores, liderada por Alexandre Gaudêncio, 
para ser candidato pela Região na lista nacional 

do Partido, mas ele fez questão de salvaguardar 
que só avançaria num lugar elegível, ou seja, os 
primeiros seis lugares, sem, contudo, exigir uma 
posição.
Como, tradicionalmente, as estruturas regio-

nais, tanto do PSD como do PS indicam em lu-
gar elegível os candidatos nas listas nacionais 
nas eleições para o Parlamento Europeu, pelo 
que parecia que era dado como assente e pelo 
fato de nas europeias de 2014, Sofia Ribeiro ter 
integrado a lista em terceiro lugar. Mas, foram 
outros tempos. 
Rui Rio tem este problema nas mãos e não gos-

tou que lhe tivessem indicado o nome de Mota 
Amaral, seu apoiante incondicional, na medida 
em que não esquece que a liderança PSD-Aço-
res, aquando das eleições internas para o PSD 
nacional não esteve ao seu lado, mas sim, apoia-
do a candidatura de Santana Lopes, que agora 
está noutras andanças.
O certo é que as pressões das Comissões Po-

líticas Distritais constituíram também um fator 
determinante nesta decisão, que terá um impacto 
e baralhará em muito o xadrez político regional, 
porquanto deixa o PSD Açores numa situação 
muito embaraçosa. 
Assim, pela primeira vez na história, o PSD-

-Açores não terá um representante no Parlamen-
to Europeu, ao contrário da Madeira, o que não 
deixa de ser um problema político que Alexan-
dre Gaudêncio vai herdar e que terá de ter uma 
grande habilidade para justificar o “não” de Rui 
Rio às legítimas pretensões dos açorianos.
Teremos eleições europeias, precisamente no 

domingo do Senhor Santo Cristo dos Milagres, 
e tudo o que delas resultar, creio que terá um im-
pacto no futuro próximo do PSD Açores, já que 
se desenham no horizonte as legislativas regio-
nais e os social-democratas estão galvanizados 
para aquele embate, pretendendo mesmo sair 
vencedores das regionais do próximo ano.
Quem esfregam as mãos de contentes são os so-

cialistas que já garantiram um lugar elegível nas 
listas do PS nacional, com a indicação de André 
Bradford, que foi até agora o líder parlamentar 
na Assembleia Legislativa da Região Autóno-
ma dos Açores e que vai rumar a Bruxelas, para 
substituir o atual Deputado Serrão Santos.
O nome de Mota Amaral foi bem acolhido nos 

Açores para integrar a lista do PSD nacional e 
era a fórmula ideal encontrada pela liderança de 
Alexandre Gaudêncio para pacificar internamen-
te o PSD Açores, tão dividido se encontra, devi-
do à cegueira da sua estratégia de renovação for-
çada de todos os “velhos” que não rodeavam o 
núcleo duro dos dirigentes da altura, tendo sido, 
por isso, atirados borda fora de forma cirúrgica.
Vamos ter que aguardar pelos próximos capí-

tulos desta novela, já que não se sabe que estra-
tégia política terá o PSD Açores para a próxima 
campanha eleitoral para as eleições europeias. 
O eleitorado que tradicionalmente vota no PSD 
começa a ficar desorientado sem saber onde co-
locará a cruzinha no dia das eleições.

COisas dO COrisCO

P’ra saberes onde vais 
tens que saber de onde 
vens, mesmo o GPs, 

que p’ra te guiar a uma di-
reção tem que saber de onde 

vens.
Esta semana ouvi numa rádio de Montreal, um 

casal que faz 10 anos de casamento, foram ao 
“resto” festejar este acontecimento, que muito 
bem comeram mas custou... 500 patacas, p’rós 
dois tudo incluído. Na minha opinião não há 
prato que possa valer 250 dólares.
Também numa radio de Montreal escutei um 

diálogo entre a animadora e o convidado, que 
me fez lembrar uma anedota do Denis de Pai-
va, que p’ra quem não conhece é um artista, 
um grande artista, que é natural do Porto For-
moso, uma pitoresca e linda aldeia do norte da 
ilha de São Miguel, que por acaso viu a minha 
falecida mãe nasceu. Tão linda que até a con-
versada também lá nasceu.
Dizia o Denis de Paiva, que quando faltou a 

escola primária por uns dias e que a professo-
ra lhe perguntou o motivo, a resposta foi que 
a mãezinha dele tinha ido buscar uma bebé a 
Paris. É preciso mencionar que o Denis Paiva 
vem de famílias ricas. Já o João que semanas 
depois também teve um novo bebé na família 
e também faltou uns dias à escola, a pergunta 
da professora já foi mais áspera, à qual o João 
respondeu:  “Intão-se a senhora não sabe.. a 
minha mãe teve um rapaz”. A professora disse 

que a mãe  do menino Denis também tinha ido 
buscar um bebé a França, que ele devia ser mais 
delicado, respondendo o João que a mãe do me-
nino Denis tinha dinheiro, podia ir a França a 
Lisboa ou a Inglaterra, buscar um bebé, mas a 
sua mãe era pobre, fazia aquilo mesmo em casa. 
Voltamos ao radio, a professora fez-me lembrar 
a animadora, que falando no peixe que se serve 
nos restaurantes do convidado, era muito im-
portante que cliente soubesse de onde vinha até 
chegar à sua mesa. Até familiares do convidado 
foram nas traineiras um dia de pesca p’ra ver 
com  os olhos que Deus pôs na cara, de onde 
vinha o dito cujo peixe. É obra.
Eu por acaso já estive em Peniche com a con-

versada e a simpaticíssima cunhada,  comendo 
uma asseadíssima caldeirada numa caçarola, 
que tenho a certeza que não era a primeira vez 

que ela vinha parar à mesa do cliente, por 22 
patacas europeias, e o vinho custou menos de 9 
“DOLAS” açorianas, e estava tudo uma delícia. 
Tenho seguido algumas sugestões de jornalistas 
especializados em vinhos que nos aconselham 
a comprar bons vinhos a menos de 15 patacas 
canadianas. Por favor não se esqueçam que a 
maioria dos leitores deste jornal e dos ouvintes 
da vossa rádio não tem dinheiro p’ra comprar 
vinhos a 50 ou 70 patacas, bebem o vinho da 
casa que às vezes é igual ou melhor do que se 
vende mais caro.
“Se a erva é mais verde no quintal do vizinho, 

é porque talvez tenha mais estrume”, Autor 
desconhecido.

josé de sousA





Graças a José deixei o 
álcool. Quando bebia 
maltratei minha esposa 
e meus filhos. O álcool 
estava dominando mi-
nha vida e meu casa-
mento. José removeu o 
vício e todo o sofrimen-
to que causei à minha 
esposa. Eu recomendo 
José.

Manuel

Minha neta estava 24 horas por dia 
na internet e foi aí que ela conheceu 
pessoas que eram de má influên-
cia. Ela não ia comer nem dormir e 
aprendeu sobre coisas satânicas. 
Ela pertencia a uma seita e falava tó-
picos diabólicos. Ela até tentou sui-
cídio. Falei com minha filha e tirámos 
a foto dela para José, que removeu 
todos esses pensamentos malig-
nos. protegida ela de todos aqueles 
amigos ruins, agora minha netinha é 
doce como antes. irma



José veio à minha vida como 
um anjo caído da terra. Ele 
removeu meu amante do ma-
rido e o trouxe de volta para 
ficar comigo para sempre.

Osiel

Cansado de minha sogra me tratando como 
uma empregada e querendo o meu marido / 
seu filho uma mulher melhor do que eu (de 
acordo com ela). Com a minha auto-estima 
no chão, fui ver José para me ajudar com esta 
situação. Ele pediu roupas do meu marido e 
minha sogra. José conseguiu resolver o pro-
blema e agora eu domino a situação.

Eu tenho visão futurista 
e encontro dinheiro onde 
ninguém poderia imagi-
nar. Eu ajudo as pessoas 
quando posso e isso me 
trouxe uma experiência 
ruim. A pessoa que eu aju-
dei fez magia negra para 

mim. Minhas pernas estavam paralisadas e 
meus negócios estavam caindo. Eu me recu-
perei graças à mão poderosa de José e ao 
olhar misericordioso de Deus.

Milqiades

Somos como você, mas ainda acre-
ditamos no poder de José. Somos 
jovens, mas ainda acreditamos no 
poder da magia. Nós confiamos 
em José, ele fez um trabalho amo-
roso e agora nosso relacionamen-
to é mais forte. Carlos
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CARNEiRO: Carta da Semana: Valete de Paus, que significa 
Amigo, Notícias Inesperadas. Amor: Poderá receber a visita 
inesperada de um amigo de longa data. Receba-o de braços 
abertos. 

Saúde: o seu organismo poderá andar desregulado. esteja atento às 
suas indicações. Dinheiro: Possibilidade de ganhar lucros inesperados. 
Seja audaz e faça um excelente investimento. 
Números da Sorte: 9, 11, 17, 22, 28, 29

tOuRO: Carta da Semana: Rei de Paus, que significa Força, 
Coragem e Justiça. Amor: opte por atitudes de compreensão 
e tolerância para com os seus filhos. Saúde: Poderá sentir-se 
um pouco cansado e sem energia. Melhore a sua alimentação. 

Dinheiro: Aposte na sua competência, pois poderá ser recompensado 
da forma como merece. 
Números da Sorte: 1, 5, 7, 11, 33, 39

GéMEOS: Carta da Semana: Valete de Copas, que significa 
Lealdade, Reflexão. Amor: A sua vida afetiva poderá não estar 
a ter os contornos que planeou. Procure não perder a calma e 
invista na sua felicidade. Trate-se com amor! 

Saúde: Não abuse dos alimentos que sabe que prejudicam o seu es-
tômago.
Dinheiro: Prevê-se uma semana extremamente positiva em termos pro-
fissionais. Números da Sorte: 2, 9, 17, 28, 29, 47

CARANGuEJO: Carta da Semana: 9 de espadas, que signi-
fica Mau Pressentimento, Angústia. Amor: Tome consciência 
dos seus atos, pois estes poderão estar a contribuir negativa-
mente para a sua relação. 

Saúde: evite situações que possam provocar uma alteração do seu sis-
tema nervoso. Cuidar da sua saúde não é uma questão de querer. É um 
dever. Dinheiro: Modere as palavras e pense bem antes de falar. uma 
atitude irrefletida pode aborrecer um superior hierárquico.
Números da Sorte: 9, 18, 27, 31, 39, 42

LEãO: Carta da Semana: 6 de Ouros, que significa Generosi-
dade. Amor: A sua cara-metade não merece ser tratada com 
indiferença. Pense um pouco melhor na sua forma de agir. 
Saúde: As tensões acumuladas podem fazer com que se sinta 

cansado e desmotivado. Dinheiro: Atenção, a sua qualidade profissional 
poderá estar a ser testada. Números da Sorte: 6, 14, 36, 41, 45, 48

ViRGEM: Carta da Semana: Ás de Espadas, que significa Su-
cesso. Amor: o amor estará abençoado. Aproveite ao máximo 
este momento de comunhão. 
Saúde: o trabalho não é tudo! Descanse mais e pense seria-

mente na sua saúde. Dinheiro: Aja de forma ponderada, não coloque 
em risco a sua estabilidade financeira. Pense bem antes de gastar in-
devidamente. 
Números da Sorte: 4, 9, 18, 22, 32, 38

BALANÇA: Carta da Semana: 4 de Espadas, que significa 
Inquietação, agitação. Amor: Ponha as cartas na mesa, evite 
esconder a verdade. Seja o mais honesto possível com a sua 
cara-metade. 
Saúde: Aja em consciência e não cometa excessos que o seu 

organismo não suporta. Dinheiro: ouça os conselhos da pessoa com 
quem divide as tarefas diárias.
Números da Sorte: 7, 22, 29, 33, 45, 48

ESCORpiãO: Carta da Semana: O Julgamento, que significa 
Novo Ciclo de Vida. Amor: Aposte nos seus sentimentos e po-
derá, em conjunto com a sua cara-metade, tomar uma decisão 
importante para ambos. Saúde: A sua capacidade de recupera-

ção de energias será notória. esqueça o passado e viva o presente, o 
passado passou, aceite-o! 
Dinheiro: Esforce-se por conseguir atingir os seus objetivos profissio-
nais. Seja audaz e perseverante. 
Números da Sorte: 1, 3, 7, 18, 22, 30

SAGitáRiO: Carta da Semana: A Roda da Fortuna, que sig-
nifica Sorte, Acontecimentos Inesperados. Amor: Ponha o seu 
orgulho de lado e vá à procura da felicidade. Seja feliz! Saúde: 
Lembre-se que fumar não faz mal apenas a si; tenha em aten-

ção a saúde da sua família. 
Dinheiro: Aposte nos seus projetos pessoais. Seja inovador e arrojado. 
Poderá ter ótimas surpresas. Números da Sorte: 8, 17, 22, 24, 39, 42

CApRiCóRNiO: Carta da Semana: A Lua, que significa Falsas 
Ilusões. Amor: uma velha lembrança poderá pairar na sua men-
te, causando algumas dúvidas no seu coração. Procure ter uma 
vida de paz e amor. 
Saúde: Nesta área não terá muitas razões para ficar preocupa-

do, o que não significa que deixe de ter os cuidados mínimos. Dinheiro: 
utilize a sua capacidade de organização para sugerir algumas mudan-
ças no seu departamento. 
Números da Sorte: 3, 7, 11, 18, 22, 25

AQuáRiO: Carta da Semana: O Mundo, que significa Fertilida-
de. Amor: Não se dedique apenas à sua vida profissional, dê 
mais atenção à pessoa que ama. Saúde: Liberte o stress que 
tem acumulado dentro de si. Dinheiro: Património protegido. 

Continue a adotar uma postura de contenção. Será bastante positivo 
para si. Números da Sorte: 2, 17, 19, 36, 38, 44

pEixES: Carta da Semana: 8 de Copas, que significa Concreti-
zação, Felicidade. Amor: Aja menos com a razão e mais com o 
coração. Assim, evitará conflitos desnecessários com a pessoa 
que ama. Saúde: Seja mais moderado e dê mais valor ao seu 

bem-estar. Se seguir em frente e fizer o que tem de ser feito, todos aca-
barão por aplaudi-lo! Dinheiro: esteja muito atento ao que se passa ao 
seu redor, pois algum colega pode não ser tão sincero quanto aparenta. 
Números da Sorte: 1, 8, 17, 21, 39, 48

a Festa para VenCer O CanCrO FOi
uma das mais emOCiOnantes dO anO

nunca é simples na vida, 
fazemos 1500 coisas, 

trabalhamos muito e educa-
mos as nossas crianças, nun-
ca chega a ideia de ter pro-

blemas de saúde como o cancro. 
É difícil compreender o que está a acontecer, às 

vezes chega de surpresa, outras já estamos pron-
tos mas psicologicamente é muito duro. 2018 foi 
um ano em que perdi a minha sogra por causa 
do cancro e foram momentos tão difíceis, nunca 
tinha imaginado esta situação e fui, a esta festa, 

com um aperto no coração. A minha Maria estava 
muita ansiosa e nervosa e durante toda esta noite 
vivi grande emoções. Sábado passado, dia 9 de 
março de 2019, na missão de Nossa Senhora de 
Fátima organizou-se pela 13ª vez a angariação de 
fundos para vencer o cancro chefiada pela Alice 
Cabral-Ribeiro. Ela própria uma das grandes so-
breviventes (que já lá vão 15 anos) desta maldita 
doença.

Logo de início tivemos a apresentação e inau-
guração do evento com uma linda homenagem 
dedicada aos sobreviventes e também às pessoas 
que foram tocadas por esta doença. Depois tive-
mos um saboroso jantar de cinco estrelas com 
uma equipa que serviu às mesas de forma bastan-

te simpática. Depois iniciou-se o espetáculo com 
a nossa “Cotovia Açoriana” Jordelina Benfeito 
que nos encantou com Fado. Depois foi o Studio 
Tango que apresentaram uma linda dança e depois 
foi Arlindo Andrade. Para finalizar a noite DJ Jeff 
Gouveia nos fez dançar até a última. Parabéns e 
até à sua próxima edição desta festa 2020.

sylvio MArtins



MERCREDI, lE 13 MaRs 2019

eu estava cansado 
de passar todo o 
meu tempo no hos-
pital. eu tive proble-
mas ósseos que me 
causaram dor e des-
conforto para realizar 
todas as minhas ati-

vidades. eu não conseguia fechar bem as 
mãos e não conseguia andar longas distân-
cias. Até que decidi procurar ajuda através 
do CHAMAN CuRANDeRo e graças a Ce-
RIMÓNIAS INDÍGeNAS e eRVAS MIRA-
CuLoSAS estou curada. eu não tenho mais 
dor e me sinto saudável. MARiA pEREiRA.

Meu marido e eu tive-
mos muitos problemas 
por causa de seu con-
sumo de álcool. eu não 
suportava vê-lo todos 
os dias bebendo uísque 

e fumando 2 caixas de cigarro por dia. 
Consulte CHAMAN para ver se ele po-
deria nos ajudar e, graças a alguns RI-
TuAIS FoRTeS e um tratamento INDÍ-
GeNA, meu marido mudou muito. Leva 
apenas os fins de semana e 2 caixas de 
cigarros agora só fuma 4 cigarros por 
dia. eu serei eternamente grato ao meu 
GRANDe CHAMAN. ANA E JOãO.

Senti-me desesperado 
por ver meu marido 
doente e sem saber 
se ele iria melhorar 
ou não. eu o levei de 
emergência para o 
hospital duas vezes por 

semana porque ele sentiu uma pressão no 
peito que não o deixou respirar. Depois de 
dois ataques cardíacos, decidi trazê-lo para 
ver o CHAMAN, o CuRANDeRo e, graças 
às CeRIMÔNIAS De CuRA, meu marido 
está melhor do que nunca. ele não teve 
problemas respiratórios novamente e não 
toma mais medicação. LAuRA E pAuLO.

Eu tive muitas dificulda-
des no trabalho porque 
havia muita inveja. Ha-
via colegas de traba-
lho que me causaram 
problemas e intrigas 
junto do meu superior. 

Desesperada porque estava prestes a 
perder meu emprego por causa de tan-
tas reclamações, visitei o CHAMAN e, 
graças ao RITuAL De PRoTeÇÃo e 
PRoSPeRIDADe, removi toda a negati-
vidade. Agora eu estou no comando de 
todo o departamento financeiro. Grato ao 
CHAMAN PoDeRoSo. StEpHANY B.

Co m e m o r á -
mos o dia 

i n t e r n a c i o n a l 
da Mulher no 

restaurante estrela do oceano 
situado no 101 rue rachel em 
Montreal sexta-feira passada dia 
8 de Março, data de grande im-
portância em memória das lutas 
femininas, data das conquistas 
sociais políticas e económicas das 
mulheres, data para recordar que 
ainda existe um longo caminho 
pela frente.
O Dia Internacional da Mulher 8 

de Março nasceu com a luta de mu-
lheres operárias e foi oficializado 
em 1910, uma resolução para a cria-
ção de uma data oficial anual para 
a celebração dos direitos da mulher 
foi  durante a segunda Conferência 
Internacional de Mulheres na Dina-
marca.
Como mulher a gente quer ser res-

peitada em todas as esferas quer 
seja dentro da casa, na rua, no traba-
lho, nos cargos sociais, nos cargos 
voluntários, nos cargos de poder, na 
política, na religião, respeitadas na 
vida. Gostaríamos que os homens 
não desrespeitassem as mulheres 
com palavras pejorativas e de baixo 
calão. Gostaríamos de ouvir o quão 

dia internaCiOnal da mulher nO estrela
FrAnCisCA reis importante é ter reconhecido o que 

fazemos para mantermos tudo na 
mais harmonia e ordem.  Que cada 
mulher faça o que deve fazer com 
amor para que a paz e o amor este-
jam sempre presentes. Nós mulhe-

res somos realmente seres fantásti-
cos e seres muito especiais.
Então valorizem as mulheres por 

tudo o que são. 
VIVA a Mulher, não somente no 

dia 8 de Março - Dia Internacional 
da Mulher.
VIVA a Mulher não somente em 

Maio  -  Dia das Mães.
Mas sim VIVA as mulheres todos 

os dias, todas as horas, todos os mi-
nutos, todos os segundos.
viva as Mulheres de Hoje. viva 

As Mulheres de ontem. viva As 
Mulheres de Amanhã.
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terCeira transFOrma-se numa
ilha de artistas pelO CarnaVal

todos os Anos tudo se rePete, tudo se renovA...

o Carnaval na ilha terceira, nos Açores, é 
festejado com manifestações de teatro po-

pular muito próprias, que levam centenas de 
pessoas com as profissões mais comuns a trans-
formarem-se em atores e músicos por quatro 
dias.

“A Terceira é uma terra de artistas e não é de 
agora. A arte sempre vibrou nesta terra indepen-
dentemente de catástrofes naturais e de regimes 
políticos”, afirma, em declarações à Lusa, Frede-
rico Madeira, que há mais de 10 anos participa em 
danças e bailinhos de Carnaval.
Este ano, estão previstos cerca de 70 grupos, 

entre danças de espada, danças de pandeiro, bai-
linhos e comédias, expressões de teatro popular, 
acompanhadas por momentos musicais, na maio-
ria com textos de comédia, escritos em rima e 
com crítica social, que envolvem perto de 2.000 
atores e músicos amadores.
Natural da Guarda, Frederico Madeira nunca 

gostou do Carnaval até se mudar, em 2004, para a 
ilha Terceira.
Os amigos arrastaram-no para uma das mais de 

30 salas de espetáculos da ilha, que abrem portas, 
de sábado a terça-feira, aos grupos que lá queiram 
atuar, de forma gratuita, e ao público que assiste 
sem pagar bilhete.
“Acabei por passar a noite toda sentado nesse 

salão, a ver bailinhos e a comer a minha bifana”, 

conta.
Na primeira oportunidade, deixou o lugar de es-

petador e subiu ao palco, inicialmente como mú-
sico, hoje como ator e cantor.
“Eu não sabia muito bem tocar viola, mas quan-

do me convidaram disse que sim. Tinha tanta von-
tade de ir que se me enfiassem uma pandeireta nas 
mãos ou uns ferrinhos eu ia na mesma”, revela.
Formado em filosofia e agente da PSP, Frederi-

co Madeira é ator no grupo de teatro Alpendre, 
na ilha Terceira, tem vários projetos musicais e já 
participou num concurso televisivo. Ainda assim, 
garante que a experiência de palco pouco o ajudou 
a adaptar-se a uma manifestação de teatro popular 
com “códigos diferentes” e uma linguagem que se 
quer capaz de chegar a um público dos oito aos 80 
anos. “Há uma noção, na minha opinião errada, 
de que um ator de teatro consegue fazer bailinhos 
de Carnaval na boa. Não, não consegue”, aponta, 
acrescentando que ainda hoje tem dificuldades em 
decorar textos rimados. Há quem represente num 
bailinho de Carnaval “naturalmente, sem uma 

única aula de teatro”, e Frederico só tem pena de 
que muitos não tenham noção do talento que têm.
“Vejo músicos e atores fantásticos que só saem 

no Carnaval. E depois dão brilharetes e fazem-nos 
rir e às vezes chorar”, frisa.
Durante semanas, homens e mulheres de dife-

rentes profissões, graus académicos e estratos so-
ciais deixam de lado as diferenças e juntam-se em 
ensaios para levarem a palco um espetáculo que 

consiga arrancar gargalhadas e palmas 
a uma ilha inteira.
São os grupos que vão ao encontro 

das pessoas e chegam a fazer seis ou 
mais atuações em cada noite, pela ma-
drugada dentro, nas salas espalhadas 
por toda a ilha. “É como se costuma 
dizer, o que é por gosto não cansa. A 
gente nem se lembra das horas a pas-
sar”, salienta David Nunes, funcionário 
de um posto de recolha de leite e uma 
das personagens principais do bailinho 
dos “Rapazes das Doze Ribeiras”.
Não se descreve como ator e não se 

imagina a subir ao palco noutro contex-
to, porque diz não ter “jeito suficiente”.
“Nunca tinha representado na minha vida toda, 

mas as coisas começaram a sair e começámos a fi-
car com os nossos postos estabelecidos”, adianta.
Numa ilha pequena, há sempre quem o reconhe-

ça na rua e faça elogios ou críticas ao bailinho, 
mas David garante, em tom de brincadeira, que 
ainda não lhe pedem autógrafos. Desde as peças 
de catequese que contracena com o amigo Davide 
Reis, tesoureiro no Centro de Saúde de Angra do 
Heroísmo e, desde 2012, presidente da Junta de 
Freguesia das Doze Ribeiras. Também sem qual-
quer tipo de formação em teatro ou canto, Davide 
Reis não sabe explicar de onde vem o gosto pelo 
Carnaval da Terceira, nem o jeito para fazer rir.
“Sempre adorei bailinhos. Acordava de manhã 

já com os foguetes a estalar e dizia: mãe, vamos 
embora para a sociedade que já tem bailinhos”, 
recorda, acrescentando que ficava no salão até às 
04:00 e 05:00 da madrugada. Quando sobe ao pal-
co, deixa a política de lado, mas sempre que pode 
brinca com a profissão. “Acho que o que as pes-
soas gostam mais é quando eu próprio falo mal do 
presidente da junta das Doze. As pessoas gostam 
e, se calhar, até concordam”, conta. Dino Rocha 
integrou igualmente a formação inicial do baili-
nho dos “Rapazes das Doze Ribeiras” e recorda 
que, no início, o público olhava com alguma des-
confiança para a irreverência daquele grupo de 
jovens. Durante quatro dias, despe o macacão de 
mecânico e veste a pele de músico e cantor, ain-
da que rejeite fazê-lo em qualquer outro cenário. 
“A música não me enche barriga, por isso, opto 
mais pela minha profissão. Não tenho muito tem-
po”, explica. Começou a participar no Carnaval 
há duas décadas, porque, na altura, faltava quem 
soubesse tocar violão na freguesia, mas hoje não 
se imagina sentado na plateia.
“Só cansa quando chega à terça-feira, ao final 

das atuações, mas na quarta-feira já estamos com 
saudades do Carnaval”, garante.

O acordo para o Brexit 
foi chumbado mais uma 
vez no parlamento bri-
tânico. A votação des-
ta terça-feira culminou 
com uma derrota pesada 
do acordo e para o go-
verno de Theresa May. 
Segundo a BBC, 391 
deputados votaram con-
tra o acordo e 242 vota-
ram a favor do acordo. 
Uma diferença de quase 
150 votos, acima da-
quilo que era esperado.

mantém-se O impasse. aCOrdO para O
Brexit VOlta a ChumBar nO parlamentO


