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Governo garante que 
carne polaca imprópria 
para consumo
já foi destruída

O Ministério da Agricultura 
garantiu ontem que já foi retirado e 
destruído um lote de carne de vaca, 
impróprio para consumo, que che-
gou a Portugal, através de um mata-
douro da Polónia. 

“As autoridades nacionais de-
sencadearam de imediato todas as 
diligências, tendo apreendido a to-
talidade do lote de carne, que foi 
encaminhado para destruição”, afir-
mou, em comunicado, o Ministério 
da Agricultura.

Faleceu Rui Ramos, antigo deputado 
regional do PSD/Açores 

O antigo dirigente dos Trabalha-
dores Sociais-Democratas (TSD) dos 
Açores e deputado social-democrata 
na Assembleia Legislativa dos Açores 
Rui Ramos morreu, aos 53 anos, ten-
do o PSD/Açores manifestado ontem 
pesar pelo seu falecimento.

O líder social-democrata, Alexan-
dre Gaudêncio, expressa, em nome 
dos militantes sociais-democratas 
açorianos, “o seu pesar à família de 

Rui Ramos”, destacando “a enorme 
dignidade com que desempenhou as 
suas funções de dirigente, deputado e 
autarca” do partido.

Rui Ramos assumiu a Presidên-
cia dos TSD/Açores entre 2007 e 
2011, e foi deputado na Assembleia 
Legislativa dos Açores, eleito pela ilha 
de São Miguel, entre 2008 e 2012.

Foi, ainda, vereador eleito pelo 
PSD na Câmara Municipal da Lagoa 

entre 2009 e 2013.
Por sua vez, a Presidente da Câ-

mara Municipal de Lagoa, Cristina 
Calisto, manifestou “profundo pesar” 
pela perda de Rui Ramos, antigo ve-
reador e membro da Assembleia Mu-
nicipal, cargos que “sempre desem-
penhou com dedicação e sentido de 
responsabilidade”, lê-se numa nota 
da autarquia. 

A autarca da Lagoa recorda o 
contributo que Rui Ramos deu ao 
município, “com enorme dedicação e 
sentido de responsabilidade, ao de-
senvolvimento cultural, social e eco-
nómico do concelho, naquilo que fo-
ram as suas funções desempenhadas 
neste município, mesmo enquanto 
oposição, não esquecendo, também, 
o trabalho desempenhado enquanto 
deputado da Assembleia Legislativa 
Regional dos Açores e, até mesmo, en-
quanto professor do ensino secundá-
rio, profissão que desempenhou com 
muito dignidade e humanidade”.

Também os TSD/Açores manifes-
taram o seu pesar pelo falecimento 
do antigo presidente da estrutura. 

Em nota de imprensa, Joaquim 
Machado, actual líder dos TSD, ex-
pressou o sentimento de pesar “pelo 
desaparecimento de um democra-
ta convicto e acérrimo defensor das 
causas autonómicas e dos direitos 
dos trabalhadores”.

Bruno de Carvalho 
ouvido a 13 de Março

A instrução do processo do ata-
que à Academia do Sporting, em 
Alcochete, começa a 6 de Março, no 
Campus da Justiça, em Lisboa. O 
antigo Presidente do clube, Bruno 
de Carvalho, será ouvido dia 13.

Homem detido 
pela PSP por furtar 
relógio no hospital 
de Ponta Delgada

A Polícia de Segurança Pública 
(PSP) deteve, na Quarta-feira, em 
“flagrante delito”, um homem de 
34 anos de idade, pela prática de 
um crime de furto, no interior do 
Hospital do Divino Espírito Santo, 
em Ponta Delgada. “Das diligências 
efectuadas procedeu-se à apreensão 
de um relógio”, informou a PSP, no 
relatório de actividade policial. A 
mesma fonte deu ainda conta da 
ocorrência de 10 acidentes de via-
ção na quarta-feira, nos Açores, dos 
quais resultaram 13 feridos ligeiros 
e danos materiais.

Os The Gift vão actuar, no próxi-
mo dia 15 de Março em Angra do 
Heroísmo. São a segunda banda 
nacional a actuar no âmbito da ini-
ciativa cultural Angra Com Vida 
deste ano, após Salvador Sobral e 
Júlio Resende. O Concerto acontece 
no Centro Cultural e de Congressos.

O programa “PDL Proximidade”, 
da Câmara Municipal de Ponta Del-
gada, vai prosseguir na Segunda-
feira, com mais uma freguesia do 
que em 2018, a Covoada. O objec-
tivo é facilitar a consulta online por 
parte dos munícipes, sem que estes 
tenham que se deslocar da sua área 
de residência.

Banda The Gift actua a 15 de Março 
em Angra do Heroísmo

PDL Proximidade arranca na 
segunda em 14 freguesias do concelho


