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Joel Neto tem razão:  
a vida no campo é maravilhosa 

Ando há muito para escrever isto, mas acanhei-
me com temor de poder ser mal interpretado ou 
de poderem daí advir consequências indesejadas. 
Mas, de facto, viver no campo é uma maravilha, 
estou aqui na calma bucólica e rural da Lomba da 
Maia e, por vezes, sinto que voltei atrás no tempo 
à infância transmontana.

O que mais me impressiona (e daí fazer-me 
lembrar a infância e  adolescência) é este senti-
mento de viver no faroeste sem xerife nem re-
gedor, quando olho ao redor e reparo a quanti-
dade de casas que – nestes quinze anos – foram 
demolidas, aumentadas, modificadas, recicladas, 
modernizadas sem que os fiscais da Câmara Mu-
nicipal da Ribeira Grande se dessem ao trabalho 
de verificar que tais obras, decorrem, invariavel-
mente, sem a aposição da longa nota explicativa e 
indicadora do licenciamento da obra.

 São, decerto, uns serviços de fiscalização com-
preensivos, pois sabem que a situação da pecuária 
e da agricultura por estas bandas não é das mais 
famosas, e assim evitam impor coimas nem que-
rem obrigar a demolições (estou a lembrar-me da 
atual (2000?) promessa de demolição do Prédio 
Coutinho em Viana do Castelo) aos pobres donos 

dessas moradias que sem projeto, nem arquite-
to, nem construtor civil encartado continuam a 
pontilhar a paisagem rural da costa norte de São 
Miguel, tornando-a visualmente mais variada. 

Algumas dessas obras, verdade seja dita, fe-
rem a sensibilidade arquitetónica que parece 
inexistir por estas bandas, umas serão meros 
mamarrachos, outras são verdadeiros abortos de 
construção muito pouco civil, contrariando as leis 
da gravidade ou do bom senso, que também não 
parece abundar por estes lados. Há ainda aquelas 
que são feitas à total revelia de tudo, umas mais 
disfarçadas que outras nas traseiras ou ao lado de 
edificações anteriores ou no topo de edifícios já 
existentes.

E é disto que gosto, deste sentimento de im-
punidade, de fora da lei que parece ser caracte-
rística comum aos homens da costa norte que 
mostram, com a sua abstenção maciça nas elei-
ções europeias, estarem verdadeiramente nas tin-
tas para as normas e regulamentos que a EU cria 
e só servem para empatar a vida destes pacatos 
concidadãos. E como não votam neles também 
não se dão ao trabalho de os notificar para essas 
obras e longe vá o agouro, se eu quisesse comu-

nicar o facto às entidades competentes tinha de 
tirar um mestrado em burocracia para reportar o 
sucedido. Só é chato e incoerente depois andarem 
a pedir subsídios…

Outras das razões por que tanto me apraz viver 
no campo é ver como aqui parece que não é pre-
ciso ter carta de condução (para carros, tratores, 
ou outras viaturas), nem é preciso levar os carros 
à inspeção, nem pagar seguro obrigatório contra 
terceiros, ou usar capacete a andar em veículos de 
duas rodas, motorizadas ou não… assim se cons-
trói a felicidade  deste povo de gostos simples e 
sem grandes exigências ao poder instituído  e ra-
ras vezes surgem por estas bandas PSP ou GNR a 
verificar documentação ou outras chinesices que 
ocorrem nas grandes cidades.

E é este sentimento de total alheamento de 
leis, normas e regulamentos que me faz gostar 
de aqui viver e de me sentir tão longe do poder 
centralista. Joel Neto tem razão é bom viver no 
campo.
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“E é disto que gosto, deste sentimento de impunidade, de fora da lei que parece ser caracterís-
tica comum aos homens da costa norte que mostram, com a sua abstenção maciça nas eleições 
europeias, estarem verdadeiramente nas tintas para as normas e regulamentos que a EU cria e 
só servem para empatar a vida destes pacatos concidadãos. (...) Só é chato e incoerente depois 

andarem a pedir subsídios…”

Aplicação SOS Animal vence 
encontro Apps For Good

A Escola Profissional da Ribeira Gran-
de participou no Encontro Regional Apps 
For Good, tendo sido escolhida como 
finalista e representante dos Açores na fi-
nal nacional que irá decorrer em Setem-
bro, na Fundação Calouste Gulbenkian, 
em Lisboa.

A equipa constituída por cinco 
formandos (Artur Sousa, Vera Melo, 
Rodrigo Pimentel, João Caçador e 
Rodrigo Botelho), orientados pelo forma-
dor Ricardo Mousinho, apresentou uma 

aplicação denominada SOS Animais, a 
qual foi considerada pelo júri de grande 
qualidade e utilidade para a comunidade, 
sendo, pois, esta a própria filosofia do pro-
jecto Apps for Good. Durante o MarkPla-
ce, foram apresentadas sugestões e melho-
ramentos que poderão ser implementados 
na App SOS Animais, de forma a melhorá-
la. Segundo avançou a escola em comuni-
cado, a equipa está motivada e já começou 
a preparar a sua participação na final na-
cional que irá decorrer a 13 de Setembro.

Candidaturas a estágio em 
Bruxelas abertas até 31 de Julho

As candidaturas à bolsa de estágio no 
Gabinete de Representação da Região Au-
tónoma dos Açores em Bruxelas decorrem 
de 1 a 31 de Julho, para um período de es-
tágio que terá início a 1 de Novembro, con-
forme o despacho assinado pelo Secretário 
Regional Adjunto da Presidência para as 
Relações Externas já publicado em Jornal 
Oficial.

O estágio, que tem a duração inicial de 
três meses e pode prolongar-se por iguais 
períodos até ao limite de nove meses, des-
tina-se a jovens licenciados, mestres ou 
doutorados, com idade até 30 anos, que se 
interessem, tenham vocação e aptidão em 
questões europeias.

A bolsa para estágio, no valor mensal de 
1.600 euros, constitui uma compensação 
pecuniária para comparticipação das des-
pesas de alojamento e alimentação duran-
te o período de estágio, estando também 
previsto o pagamento de seguros e de uma 
passagem aérea no percurso de ida e volta 
entre o local de residência do beneficiário, 
na Região, e o local do estágio.

Os critérios de selecção dos candidatos 
são a avaliação curricular, a prova de língua 

estrangeira de Inglês ou de Francês, confor-
me a opção do candidato, e a prova escrita. 

Na avaliação curricular são ponderadas 
as habilitações académicas, a experiência 
profissional e a formação profissional de-
tida pelo candidato.

Podem candidatar-se ao programa 
‘Estagiar Europa’ os indivíduos que, cumu-
lativamente, tenham idade não superior a 
30 anos à data do início do estágio, tenham 
concluído o ensino secundário ou o ensino 
universitário na Região e sejam possuido-
res do grau de licenciatura, mestrado ou 
doutoramento.

Estes estágios decorrem no âmbito do 
programa ‘Estagiar Europa’, que tem por 
objectivo possibilitar aos jovens um está-
gio em organismos europeus, fora do terri-
tório nacional, criando condições para que 
possam adquirir conhecimentos práticos 
em contexto real de trabalho em institui-
ções europeias, usufruindo, em particular, 
das estruturas regionais, inter-regionais 
ou comunitárias, bem como em departa-
mentos ou serviços do Governo dos Aço-
res na União Europeia, fora do território 
nacional.


