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A baía de Ponta Delgada acolhe, 
este fim-de-semana, o Campeonato 
Regional de Fórmula Windsurf, nas 
classes Open e Sport. Cerca de dez 
atletas, oriundos de São Miguel e 
Faial, marcarão presença no even-
to, almejando o título de campeão 
regional da modalidade. A competi-
ção inicia este Sábado pelas 11h00.

A exposição de Alberto Pláci-
do, intitulada “Horizonte”, vai ser 
inaugurada a 19 de Setembro, às 
18h30, na Sala do Forno do Cen-
tro Municipal de Cultura (CMC) 
de Ponta Delgada. Patente de 20 
de Setembro a 31 de Outubro, a 
mostra fotográfica poderá ser visita-
da de Segunda a Sábado.

Campeonato Regional de Windsurf  decorre 
este fim-de-semana

Exposição de Alberto Plácido no dia 
19, na Sala do Forno do CMC

Mário Centeno espera 
maioria… e não exclui 
Banco de Portugal

Não exige maioria, mas defen-
de-a: “Há lições a tirar daquilo que 
não se conseguiu fazer”, disse Cen-
teno à TSF. O que o Ministro não 
exclui é saltar das Finanças para 
Governador do Banco de Portugal: 
do ponto de vista das qualificações, 
“não vejo onde é que pudesse estar 
aí uma dificuldade”, frisou.

Tempestade de 
Espanha a caminho 
de Portugal

As chuvas torrenciais que já ma-
taram pelo menos quatro pessoas 
no sul de Espanha está a encami-
nhar-se para Portugal, confirmou 
o Instituto Português do Mar e da 
Atmosfera. A meteorologista Ânge-
la Lourenço avançou que “esta de-
pressão nos níveis médios e altos, à 
qual os espanhóis atribuem a desig-
nação ‘gota fria’, irá mover-se um 
pouco para a região de Portugal”. 
Os efeitos irão começar a sentir-se 
a partir de hoje e até segunda-feira. 

Esta já é considerada a pior tem-
pestade a atingir Espanha em mais 
de 100 anos.

O Presidente do PSD, Rui Rio, 
tem falado muito pouco, ou nada, 
sobre a vida interna dos social demo-
cratas desde que se iniciaram os de-
bates televisivos de pré-campanha. 
Contudo, em entrevista à Antena 1 
acabou por confessar que seria “hi-
pócrita” dizer que tem todos os so-
cial democratas consigo e que não 
há ninguém a tentar-lhe “fazer a 
cama”.

Rui Rio acredita que 
há quem lhe queira 
“fazer a cama” no 
PSD
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Períodos de céu muito nublado com 
abertas. Aguaceiros.
Vento nordeste moderado 
a fresco (20/40 km/h) com 
rajadas até 50 km/h.
Mar cavado. Ondas nordeste de 
1 a 2 metros, aumentando para 2 
a 3 metros. Temperatura da água 
do mar: 24ºC

Pela primeira vez irá celebrar-se nos 
Açores o “Dia da Viola da Terra”, com 
eventos em pelo menos sete ilhas do arqui-
pélago.

Em São Miguel a programação, da res-
ponsabilidade da Associação de Juventude 
Viola da Terra, contará com iniciativas em 
todos os concelhos da ilha de 28 de Setem-
bro a 2 de Outubro.

As comemorações começam no dia 28 
de Setembro com o concerto “Violas dos 
Açores”, que contará com tocadores de 
Viola de conco ilhas dos Açores: Alexandre 
Fontes (Santa Maria), Bruno Bettencourt 
(Terceira), Jorge Silva (Pico), Rafael Car-
valho (São Miguel) e Renato Bettencourt 
(São Jorge).  O Concerto decorrerá pelas 
17h30 no “Arquipélago - Centro de Artes 
Contemporâneas”, sendo de entrada livre 
mediante lotação da sala e levantamento 
de bilhete.

A 29 de Setembro, a Associação de Ju-
ventude Viola da Terra associa-se ao Ca-
loura Hotel Resort para a realização de um 
“Sunset Music” . Recorde-se que esta uni-
dade hoteleira tem vindo a promover, nos 
últimos anos, de Junho a Setembro, todas 
as Sextas-feiras, o “Festival Tradições”, com 
a exposição de produtos artesanais e actu-
ações de grupos folclóricos, promovendo 
ainda, três vezes por semana, música ao 
pôr-do-sol,  com músicos açorianos, que 
apresentam música original, tradicional e 
improvisada.

No dia 1 de Outubro, Dia Mundial da 
Música, os alunos da EB1/JI da Ribeira 

Quente vão poder assistir a uma palestra 
sobre Viola da Terra seguida de um mo-
mento de experimentação de Violas da 
Terra.

No mesmo dia, pelas 21h00, o Centro 
Municipal de Actividades Culturais do 
Nordeste recebe um concerto muito di-
versificado que contará com o nordestense 
José Manuel Furtado e, ainda, com a Esco-
la de Violas da Relva e com o trio “Musica 
Nostra” com Ana Medeiros (Violão e Voz), 
Rafael Carvalho (Viola da Terra) e Ricardo 
Melo (Viola da Terra), sendo um evento de 
entrada livre.

Para finalizar, a 2 de Outubro, escolhido 
como o “Dia da Viola da Terra”, decorrerá 
pelas 10h00 a actividade “A Viola no Mu-
seu”, no Museu Municipal de Vila Franca 
do Campo. Haverá uma visita à exposição 
de Violas do Museu seguida de uma bre-
ve palestra e experimentação de Violas da 
Terra por alunos da Escola de Vila Franca 

do Campo.
O concerto de encerramento destas 

comemorações decorrerá pelas 21h00 no 
Salão Nobre do Teatro Micaelense.

A ideia de se instituir e comemorar o 
“Dia da Viola da Terra” nos Açores e Co-
munidades Açorianas, anualmente, surgiu 
no Cordas World Festival em 2018, num 
desafio da Associação MiratecArts aos 
músicos presentes no evento, tocadores de 
Viola de várias ilhas dos Açores e elemen-
tos ligados a várias Associações Culturais. 
Ficou assim decidido que teria a sua pri-
meira edição a 2 de Outubro de 2019, es-
perando a Associação de Juventude Viola 
da Terra que o dia venha a ser instituído 
oficialmente pelo Governo dos Açores. 

Rafael Carvalho, responsável pela As-
sociação de Juventude Viola da Terra con-
sidera que nunca “se assistiu nos Açores a 
uma movimentação tão grande em torno 
da Viola da Terra, havendo ainda uma 
colaboração única entre várias ilhas. Este 
“Dia da Viola da Terra” trouxe uma nova 
dinâmica e espicaçou as pessoas envolvi-
das dinamizarem diferentes actividades”, 
adiantando que “existe este cartaz de even-
tos, organizado pela Associação de Ju-
ventude Viola da Terra, mas que todas as 
pessoas, ligadas à Viola ou não, podem se 
movimentar para celebrar o “Dia da Viola 
da Terra” de forma diferente, com as suas 
próprias iniciativas, uma vez que a Viola, 
como património cultural dos Açores, é 
um património de todos e a responsabili-
dade da sua perpetuação também”.  

“Dia da Viola da Terra” com actividades 
em todos os concelhos de São Miguel 


