Eduíno de Jesus homenageado
na 32ª edição dos Colóquios da
Lusofonia

O poeta Eduíno de Jesus, decano dos
escritores açorianos, será o autor homenageado na 32ª edição dos Colóquios da
Lusofonia que regressam a Santa Cruz
da Graciosa de 2 a 6 de Outubro 2019.
Os Colóquios irão também comemorar a literatura portuguesa (Teolinda Gersão, José Luís Peixoto) e a literatura de matriz açoriana (Joel Neto,
Pedro Almeida Maia e mais 20 autores
insulares) além de muita música, mesas
redondas, apresentações literárias e um
documentário de Joel Neto.
O cientista Félix Rodrigues é outro
dos convidados desta edição que reúne
participantes de 12 países e regiões, incluindo Cabo Verde, Angola, Canadá,
EUA.
O vasto programa que integra sessões científicas, recitais, poesia, conta

com 50 participantes, sendo que este
ano serão também celebrados os 20
anos após o referendo que deu a independência a Timor com a presença do
Prémio Nobel da Paz 1996, o lusofalante José Ramos Horta. Também estão
agendados vários recitais da cantora
timorense Piki Pereira (uma das poucas
vozes femininas durante os 24 anos de
ocupação indonésia) acompanhada de
Mintó Deus.
A Açorianidade terá lugar de relevo
com a maestrina e pianista, Ana Paula
Andrade, Carolina Constância e Carina
Andrade que interpretarão poetas açorianos musicados e temas do Cancioneiro e de Belmonte chega a jovem voz
de Joana Carvalho.
As sessões são gratuitas e abertas ao
público.
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Períodos de céu muito
nublado com abertas.
Possibilidade de aguaceiros
fracos.Vento nordeste
bonançoso a moderado
(10/30 km/h).
Mar de pequena vaga.
Ondas noroeste de
1 a 2 metros, passando a
nordeste.Temperatura
da água do mar: 24ºC
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Secção Regional
da Ordem dos
Enfermeiros vincula
82 novos proﬁssionais
A Secção Regional da Região Autónoma dos Açores (SRRAA) da Ordem dos
Enfermeiros acolhe este ano, na já habitual Cerimónia de Vinculação à Profissão, 82
novos profissionais.
Conforme se pode ler na nota enviada
às redacções, “este é um momento simbólico e que se reveste de grande importância
para todos aqueles que concluíram o seu
percurso formativo nos Pólos de Angra do
Heroísmo e Ponta Delgada da Escola Superior de Saúde dos Açores e que, com o
final do Curso de Enfermagem, recebem
da sua Ordem profissional a autorização
que lhes permitirá começar a exercer a
profissão”.
A cerimónia contará com as presenças
da Secretária Regional da Saúde, Maria Teresa Luciano, da Bastonária da Ordem dos
Enfermeiros, Enfermeira Ana Rita Cavaco
e do Presidente do Conselho Directivo Regional da SRRAA, Luís Furtado.
O evento terá lugar amanhã, pelas
14h30, no Auditório da Biblioteca Pública
e Arquivo Regional de Ponta Delgada.

Arquipélago inaugura hoje “Despensas A tradição de Rabo de Peixe”

Conversas com Barriguinhas em Ponta
Delgada

O Centro de Artes Contemporâneas inaugura hoje, pelas 18h00, a
mostra expositiva de Rubén Monfort “Despensas – a tradição de
Rabo de Peixe”. Esta instalação
sintetiza a pesquisa e o olhar feitos por documentários, entrevistas
e fotografias a esta tradição popular
única da Vila de Rabo de Peixe.

No dia 17 de Setembro, as Conversas com Barriguinhas dirigem-se ao
Teatro Micaelense, pelas 18h00.
Nesta sessão, a enfermeira Isabel
Veiga, especialista em Obstetrícia
e enfermeira do bloco de partos
do Hospital do Divino Espírito
Santo, explicará o que é um plano
de parto e qual a sua utilidade.
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Eh pá… Parabans aos irmãos
Rita… Têm a vaca mais parideira da
Penínsela Ibérca... A Laura!!!… Ela
com 18 anos já tam 548 descendentes,
e ganhou o preme em Espanha… Se
calhar os Ritas ainda vã ser acusados
porque a vaca teve esses descendentes
todos quando ainda era menor de idade!… Cá pra mim o PAN vai chatiar
por causa disso… Só quim teve mais
descendentes que ela foi o Zézé Camarinha, mas esse é mais velho… Bam…
Tamos agora o Conselho Ecnómeco
Social dos Açores… Um orgã com 40
pessoas… É quase do tamanho do Coral de S. José... Nã sei pra que tamos
um govarno e uma Assambleia Regional se depois é preciso uma orquestra
pra lhes afenar a múseca… O que vejo
é que mesmo com tanto controle nada
dá certo… O Governo e Santa Clara
tamam estã analesando a relva do Estado de S. Meguel… Se calhar vã mandar a relva pró contenente pra analesar melhor… Mas pansando bam!…
O Santa Clara tam o Estado de graça,
os campos de treino de graça, orgãs
sociales do clube ganhim grandes ordenados, e o povo que pague o belhete
pra ir ver o jogo, e ainda que pague a
relva pra eles amassarim… Só falta o
govarno pagar senhas de presença aos
deregentes do clube pra verim os jogos… Eh pá… Prontes…

