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Se não quiser vender
 os seus valores pode 

recuperar! 
Nós sabemos como...
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POVOAÇÃO � 90.000€ LAGOA � 45.000€ FETEIRAS � 35.000€

TERRENO� ÁREA TOTAL � 42.000 M² RUÍNA� ABC � 49M²/LOTE � 174M² RUÍNA � ABC � 35M²/LOTE � 543M²

Ref. 1250
Terreno com muito bons 
acessos.
Boa Exposição Solar e possui 
água.

Ref. 1269
Moradia em ruína com vista 
magnifica
Com duas frentes e situada 
no centro da freguesia.

Ref. 1268
Moradia em ruína com duas 
frentes.
Vista Mar para Baía da Stª 
Cruz.
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Investimentos para 
a Cultura crescem 
33% em 2019

O Secretário Regional da 
Educação e Cultura realçou on-
tem, em Ponta Delgada, que cerca 
de 2,3% do Plano de Investimen-
tos previsto para 2019 será afecto 
ao sector da Cultura.

 Avelino Meneses, que falava 
à margem da reunião do Conse-
lho Regional de Cultura, frisou o 
esforço do Governo dos Açores 
na área da Cultura, numa altura 
em que, em Portugal e também 
pela Europa, os agentes cultu-
rais “reivindicam 1% para gas-
tos com a Cultura”. Isto significa 
que, neste caso, os Açores “estão 
efectivamente à frente”.  O plano 
de investimentos da Cultura, que 
esteve em análise na reunião dos 
conselheiros para o sector, regista 
de 2018 para 2019 um aumento de 
13,5 milhões para cerca de 18 mi-
lhões de euros, o que, em termos 
relativos, significa um aumento 
de mais de 33%. Estes aumentos, 
de acordo com Avelino Meneses, 
são justificados com o lançamento 
da empreitada da segunda fase do 
Museu Carlos Machado, em Pon-
ta Delgada, e também da revisão 
em curso para posterior concurso 
do Museu da Construção Naval, 
em Santo Amaro, no Pico.

 Com estes investimentos, os 
Açores encontram-se numa “fase 
de conclusão” de um objectivo 
considerado “fundamental”, que 
é o de “dotar cada umas das ilhas 
com um museu de referência”, 
salientou o Secretário Regional.


