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Novembro caminha a passos largos para o seu termo. 
Estamos “com o Natal nas mãos” e o ano 2020 prestes a 
entrar nas nossas vidas. É o tempo a passar na sua marcha 
alheia ao que dele fazemos, neste caso, ao que dele fazem os 
políticos, os que nos governam e os que conduzem os nossos 
destinos na autarquia.

Depois de há poucas semanas, no jornal “Açoriano Orien-
tal”, em título de destaque e de primeira página, se ter lido a 
afirmação dos responsáveis pela demolição e reordenamento 
do espaço das galerias da Calheta que afirmaram  que as 
obras iam começar “brevemente”, depois de em Junho terem 
apresentado o projecto final que a Câmara logo aprovou e 
de em Outubro terem apresentado os documentos da espe-
cialidade e de terem pedido que as obras não começassem 
no período do Verão para não causarem incómodos aos 
hóspedes dos hotéis circundantes, podemos dizer com toda 
a propriedade  - e passados os quatro meses de prazo (após 
os trâmites legais) que foram concedidos pelo Governo para 
que as obras fossem começadas, -  que aquele “brevemente” 
é um brevemente que está a tornar-se longo demais.

No decorrer desta semana, numa rede social, surgiu 
e foi amplamente partilhada, uma série de fotografias que 
mostram o estado calamitoso e desprezível a que chegou 
todo aquele espaço, com perigos para a saúde pública pela 
infestação de ratos, com prejuízo para os vizinhos residentes 
pelo pólen das plantas invasoras que ali crescem ao deus-
dará e que lhes entra pela casa dentro, e pelo aspecto social 
desolador advindo da transformação daquele espaço numa 
zona de prostituição e droga, com entrada garantida e sem 
qualquer tipo de vigilância, num sinal do mais completo 
abandono, como se aquele espaço não fosse da responsabi-
lidade de ninguém, ou melhor como se se tratasse de um 
espaço  que é privado para os interesses que convêm e que 
não tem dono quando está em questão assumir as responsa-
bilidades do que ali se passa.

Já foram ultrapassados todos os prazos. O Governo re-
gional, em Portaria, -  que declarou aquele projecto de “in-
teresse regional”,  - deu um prazo até Dezembro deste ano 
para a validade do referido PIR. A Câmara de Ponta Delgada 
comprometeu-se a apreciar o projecto com rapidez e fê-lo. A 
responsabilidade passou para os investidores e o que espanta 
e entristece quem segue todo este processo é a passividade 
de Governo e Câmara perante os sucessivos incumprimentos 
no início das obras.

Já nem questionamos a questão de fundo de todo este 
processo, nem queremos desenterrar fantasmas de um passa-
do de vergonha que a história julgará e que levou a que um 
espaço de domínio público passasse para mãos de privados 
e se transformasse em chaga putrefacta para a cidade e para 
os Açores.

A monstruosidade que ali foi feita tem nomes e hoje é 
impossível repor aquilo que era, mas é justo e é dever exigir 
que ao menos se apressem a cumprir o remendo que propu-
seram e não tivemos força de evitar.

O povo da Calheta, os cidadãos responsáveis e atentos de 
Ponta Delgada, da Ilha e até e outras partes dos Açores, se-
guem com expectativa diária este processo e lamentam que 
da parte do Governo regional e da Câmara não haja um escla-
recimento público sobre as razões de mais um atraso no iní-
cio das obras que foram prometidas para 2018. Foi dito alto e 
bom som que o problema não é falta de dinheiro e que eram 
falsas tais suspeitas. Então qual é o problema? É que aquele 
não é um projecto privado qualquer. Aquele é um projecto 
privado em terrenos públicos, fruto de contrapartidas nunca 
bem explicadas. Por isso mesmo exigem-se explicações pú-
blicas, a primeira das quais é a concretização do que significa 
aquele “brevemente” para o começo das obras.

A Calheta não merece isto e sejam bem-vindas as vozes 
de protesto.

Santos Narciso

Teresa Canto 
Noronha nasceu e 
cresceu em Ponta 
Delgada. Aos 18 
anos saiu de São 
Miguel rumo à ca-
pital para estudar 
na universidade. A 
partir daí, o rumo 
da sua vida foi-se 
alterando, tendo 
vivido em Bruxe-
las e em Roma a 
trabalhar no ramo 
jornalístico, a pro-
fissão que lhe deu 
notoriedade. Ac-
tualmente vive em 
Lisboa, mas sem-
pre que pode, vem à ilha. Desta vez, a visita foi mais es-
pecial visto ter lançado o seu primeiro livro.

A memória do professor Carlos Cordeiro foi evocada, numa 
homenagem prestada no dia 15 de Novembro, em Ponta Delgada, 
no âmbito das celebrações comemorativas do 101º Aniversário do 
Armistício da I Guerra Mundial, 45º Aniversário do Fim da Guerra 
do Ultramar e 98º Aniversário da Fundação da Liga dos Comba-
tentes.

A Polícia de Segurança Pública (PSP) tem vindo a detectar um aumen-
to de ocorrências relacionadas com burlas através do MB Way, especial-
mente em 2019. A PSP informa que existem 99 registos referentes a burlas 
deste género em 2018, no Sistema Estratégico de Informação, enquanto em 
2019, até dia 31 de Maio, já existiam 135 registos. O MB Way é a solução 
multibanco que permite fazer compras online e em lojas físicas, gerar cartões 
virtuais MB Net, enviar, pedir dinheiro e dividir a conta e ainda utilizar e 
levantar dinheiro através do seu smartphone.


