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“de A a…”, exposição de Teresa Canto 
Noronha

Dia 11 de Novembro, pelas 18h, será 
inaugurada a exposição “de A a…”, de 
Teresa Canto Noronha, na galeria do 
Instituto Açoriano de Cultura. 

Em “de A a ...” a artista mostra-nos 
o seu caminho artístico passando por 
diferentes fases do seu percurso, do uso 
excessivo da cor ao quase despojamento 
cromático, das linhas austeras dos ângu-
los, ao conforto das curvas.

Teresa Canto Noronha dedicou-se du-
rante quase duas décadas à escultura e 
instalação. 

Regressa agora à manipulação da 
madeira como substituto do papel, um 
voltar à matéria-prima antes de ser 
amassada e transformada em finas fo-
lhas brancas.

“de A a ...” reúne 16 obras que Tere-
sa Canto Noronha criou, entre 2017 e 
o presente, e que permitem perceber o 
percurso mais recente da artista, de uma 
forma cronológica e sensorial.

Teresa Canto Noronha nasceu em 
Ponta Delgada, a 20 de Março de 1967. 

Estudou Engenharia Química, no 
Instituto Superior Técnico, em Lisboa. 
Mas nunca concluiu a licenciatura. É 
jornalista desde 1989. Primeiro na RTP 
e, desde 2003, na SIC, onde trabalha 
actualmente. 

A par do jornalismo começou, em 
2001, a trabalhar como artista plástica 
tendo já feito diversas exposições indi-
viduais e participado em várias colecti-
vas.

Pub.

Grande espiritualista, com conhecimentos de magia negra e branca. 
Conhecedor dos casos mais desesperados, ajuda a resolver qualquer pro-
blema grave ou de difícil solução com rapidez, eficácia e sabedoria em curto 
prazo, como por exemplo: amor, saúde, negócios e invejas, doenças espiri-
tuais, impotência sexual, dependência de vícios. Lê a sorte, dá previsão de 
vida e futuro pelo bom espírito e forte talismã. Faz trabalho à distância. 
Considerado como um dos melhores profissionais do país, tendo dado re-
sultados seguros e eficazes. Consulta das 9h às 21h, de Segunda a Domingo.
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XIII Encontro de Sociologia dos Açores: Coesão 
social, cidadania e sustentabilidade 

No seguimento do que vem aconte-
cendo desde 1997, o Centro Interdis-
ciplinar de Ciências Sociais – CICS.
UAc/CICS.NOVA.UAc vai realizar, 
nos dias 25 e 26 de Novembro pró-
ximo, o XIII Encontro de Sociologia 
dos Açores, subordinado ao tema Co-
esão social, cidadania e sustentabili-
dade, que conta, uma vez mais, com 
a colaboração da APS – Associação 
Portuguesa de Sociologia –, do NRA/
APS – Núcleo Regional dos Açores da 
APS e do NESUA – Núcleo de Estu-
dantes de Sociologia da Universidade 
dos Açores.

Os trabalhos irão decorrer no cam-
pus universitário de Ponta Delgada, 
no anfiteatro IX (Escola Superior de 
Saúde), e são abertos à comunidade 
académica e ao público em geral. 

Nas sociedades contemporâneas a 
coesão social atravessa todos os de-
bates, ganhando especial sentido nas 
questões da educação, do emprego, 
da economia, do envelhecimento da 

população ou das migrações, entre 
outras. Realçadas pela pandemia 
COVID-19, as questões da coesão so-
cial surgem mais do que nunca arti-
culadas com as diversas modalidades 
em que a cidadania se desdobra e em 
especial com os problemas emergentes 
da sustentabilidade, com repercussões 
sociais, políticas e económicas, asso-
ciadas a novos movimentos sociais e 
políticos bem como a mudanças nas 
representações sociais sobre o mundo. 
O Encontro de Sociologia dos Açores 
foi, desde o seu início, em 1997, um lo-
cal privilegiado de discussão de temas 
pertinentes e actuais para a sociedade 
açoriana contemporânea. Nesta sua 
XIII edição, o Encontro de Sociolo-
gia dos Açores incide a sua atenção na 
relação entre coesão social, cidadania 
e sustentabilidade, direccionando-se 
para as propostas que interroguem as 
especificidades dos Açores sobre estes 
assuntos.

Este XIII Encontro de Sociologia, 

aberto a todo o público e a decorrer 
no Anfiteatro IX na Escola de Saúde 
de Ponta Delgada da Universidade dos 
Açores, exige a apresentação obrigató-
ria do Certificado Digital covid19, de 
acordo com o Plano de contingência 
em vigor na Universidade dos Açores, 
conta com a participação de especia-
listas regionais, nacionais e estrangei-
ros, acontecerá na Universidade dos 
Açores, campus de Ponta Delgada, nos 
dias 25 e 26 de Novembro de 2021, 
no Auditório da Escola Superior de 
Saúde, e será dinamizado através de 
mesas redondas que focarão diversas 
dimensões específicas da relação entre 
a coesão social, a cidadania e a susten-
tabilidade. 

Destacamos as conferências plená-
rias. Desde logo, a de abertura pelo 
Professor Doutor Michel Forster, ana-
lista Sénior da OCDE, a de encerra-
mento do primeiro dia com o Profes-
sor Doutor Claude Martin, Director 
de pesquisa no maior laboratório do 

estado francês, o CNRS e a de encer-
ramento com o Professor Doutor Luís 
Baptista, Director da Faculdade de 
Ciências Sociais e Humanas da Uni-
versidade Nova de Lisboa e reputado 
sociólogo nos temas urbanos.

Isto sem prejuízo para as muitas co-
municações de especialistas nacionais 
e regionais que enriquecem o Encon-
tro.

Teremos, também, as seguintes ini-
ciativas integradas no XIII ESA:

- Sociologia na Rua (dia 16 de No-
vembro, no Teatro Micaelense, às 
18.30h) dedicado à divulgação ao 
público da investigação sociológica 
realizada nos Açores pelo Centro de

Investigação da Universidade dos 
Açores (CICS.UAc/CICS.NOVA.UAc); 
- Aula aberta Vírus, algoritmos e o 
“caminho do Oriente”: um comentá-
rio sobre a recomposição do mundo, 
proporcionada pelo Professor Doutor 
Fernando Bessa Ribeiro (Universidade 
do Minho e CICS.NOVA.UMinho).

EDITAL

INTERRUPÇÃO DE TRÂNSITO E ESTACIONAMENTO

Marco Filipe Freitas Arruda Moura Resendes, Vereador da Câmara Municipal de Ponta 
Delgada torna público que, no âmbito da Empreitada de Repavimentação de um Troço da 
Rua da Igreja – Santa Bárbara fica interrompida a circulação viária em ambos os sentidos 
e o estacionamento na Rua da Igreja, Freguesia de Santa Bárbara, à excepção dos auto-
carros de passageiros, de acordo com a sinalização temporário no local, no período entre 
as 8:00 e as 18:00 horas entre o dia 10 de novembro e 22 de dezembro de 2021.

Paços do Concelho de Ponta Delgada, 8 de novembro de 2021.

Marco Resendes
Vereador


