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Remodelação no governo. Vai-se, em diversas esquinas, citando o 
quase sempre citado princípe de “O Leopardo”, celebrado romance de 
Tomasi di Lampedusa sobre a decadência de uma certa aristocracia, no 
caso siciliana: “Tudo deve mudar para que tudo fique como está”. Deixo 
Duarte Freitas e a sua passagem para as Finanças, Maria João Carreiro 
e a circunstância de assumir as pastas da Juventude, Qualificação Pro-
fissional e Emprego, Berta Cabral e o facto de se lançar ao Turismo, Mo-
bilidade e Infraestruturas (e ainda à Energia). Fixo-me, por apetência, 
na Secretaria Regional da Educação e dos Assuntos Culturais, assumida 
pela estimável Sofia Ribeiro. Devo dizer que não se entende por que ra-
zão, mesmo assumindo influências anteriores na designação, não é Se-
cretaria Regional da Educação e da Cultura. (Daqui a uns meses ainda 
pode passar a Secretaria Regional da Educação e das Cenas da Cultu-
ra).

Vem aí o nome do director-regional da área e vamos saber se o centro-
direita acerta no titular. Dois pontos. O primeiro: ainda não saíram os 
resultados das candidaturas do Regime Jurídico de Apoio a Actividades 
Culturais, da Direcção Regional da Cultura. E estamos no dia 21 de Abril. 
Se isto não é um desrespeito pelos agentes da cultura na Região, não sei 
o que será. É suposto saírem no início do ano – para as programações 
poderem ser – ou não – concretizadas. Até agora nada. É por estes gestos 
elementares, de cumprimento de prazos na decisão e na comunicação, 
que devem (também) ser avaliados os mandatos dos titulares dos cargos. 
O segundo: é de lembrar que Ponta Delgada está na fase final da compe-
tição para a Capital Europeia da Cultura, processo iniciado há uns anos 
por, sim, José Manuel Bolieiro, ainda como presidente do município. 
Satisfez os exigentes critérios do júri e o relatório de avaliação do dossier 
de candidatura – que não vi divulgado em nenhum órgão de comunica-
ção social açoriano - pode ser pesquisado aqui:

https://www.ecoc2027.mc.gov.pt/ecoc-noticias/detalhe-noticia? 
uri=225&fbclid=IwAR0I8Tvs_GRpXncirTw53T4Olby7QlK6- 9QZKn-
xFQT7AwwBnl6XmReuPSU8

É questão de clicar no item, no canto inferior esquerdo: “Relatório 
de pré-selecção”. Aí fica-se a saber do modo como o júri, reunido du-
rante quatro dias, valorizou a distinção e a autenticidade do conceito de 
Natureza Humana, a forma como foi desenvolvido, aliando ancestrali-
dade e contemporaneidade, tradição e experiência, relações entre paisa-
gem, cultura, geografia e História. É sublinhado o sentido de lugar, da 
“ponto de encontro” no meio do Atlântico, fortemente desenvolvido na 
proposta, como algo muito relevante para os tempos que correm, sendo 
este considerado, também, um contributo para a própria celebração e 
o próprio fortalecimento da ideia de Europa. Além disso, foi saudada a 
potencialidade de uma sólida programação artística, incluindo uma pro-
gramação digital para os que não se puderem deslocar a Ponta Delgada 
e a todo o arquipélago, criando assim uma onda cultural que atravesse 
o oceano.

Já o escrevi que já não colaboro com o projecto, que o meu contributo 
directo acabou, mas deixo claro que continuo, como cidadão, a querer 

que vingue - sob o comando certeiro do António Pedro Lopes, a quem 
devem ser dadas as condições necessárias para prosseguir o projecto.

Por isso, faço uma pergunta, em altura de reconfigurações governa-
mentais na cultura: por que é que, desde que passámos a uma lista de 
quatro cidades, e temos a possibilidade de, pelo menos, fazer o melhor 
para nos qualificarmos, há um silêncio da parte da Câmara Municipal de 
Ponta Delgada? Por que não foram reactivados projectos-piloto como o 
9 Bairros? Por que é que a página de facebook do Azores 2027 não dá si-
nais de vida? - ao contrário do que acontece com a candidatura de Braga, 
por exemplo, que continua a partilhar, com entusiasmo e criatividade, 
actividades e eventos. É que já estamos quase em Maio e a competição 
acaba no fim deste ano. Chegou a altura de provar que somos mesmo ca-
pazes de lá chegar – em termos de potência, de união, de equipamentos e 
orçamentos. O painel vai reunir de novo até ao final do ano para escolher 
a cidade portuguesa que será capital europeia da cultura 2027. Para ter-
mos hipóteses de vencer é fundamental não deixar tarefas a meio.

Laudalino

Tem-me acompanhado, nos últimos tempos, um livro com fotografias 
de Laudalino da Ponte Pacheco, da Maia, São Miguel, que, além de ter 
sido trabalhador na Fábrica de Tabaco da Maia, fez o retrato da vida 
desta freguesia da costa Norte de São Miguel e de outros lugares próxi-
mos – entre os anos 60 e os anos 90 do século XX. Fotografias extraor-
dinárias do seu espólio de uma vida pacata, ao mesmo tempo de escas-
sos rendimentos e de uma imensa vitalidade. Fotos de nascimentos em 
casa, procissões, animais nas ruas, em especial porcos. Prenderam-me a 
atenção as fotos de alguns emigrantes, recém-regressados, que traziam 
fatos todos janotas. A edição é da Araucária Edições. O design gráfico e a 
paginação são assinadas por José Albergaria. Os textos foram pensados 
e escritos por Maria Emanuel Albergaria, Margarida Medeiros e João 
Leal.

Limpar a Costa

Ainda em matéria de cultura. Vi na telejornal uma notícia que con-
tou que, na Terceira, um grupo de crianças da Praia da Vitória partici-
pou numa acção de limpeza costeira, numa iniciativa desenvolvida na 
sequência de um desafio da Fundação Oceano Azul, motivada em sensi-
bilizar os mais novos para as fundamentalíssimas questões do ambiente. 
É aos cidadãos que cabe antes de mais cuidar do ambiente. Estes jovens 
cidadãos, ao fazerem isso, estão a preparar-se para o futuro. Lembro-me 
de os meus filhos, há uns anos, me chamarem a atenção para o facto de 
não desligar a água quando estava a fazer a barba. Estas gerações estão 
muito mais preparadas para não depender de ninguém, de nenhuma es-
trutura, para cuidar do planeta. É, relembrando de novo o conceito da 
candidatura mencionada, uma manifestação feliz da Natureza Huma-
na.

Nuno Costa Santos 

Levar a cultura 
até ao fim 

“Aí fica-se a saber do modo como o júri, reunido durante quatro dias, valorizou 
a distinção e a autenticidade do conceito de Natureza Humana, a forma como 
foi desenvolvido, aliando ancestralidade e contemporaneidade, tradição e ex-
periência, relações entre paisagem, cultura, geografia e História. É sublinha-
do o sentido de lugar, da “ponto de encontro” no meio do Atlântico, fortemente 
desenvolvido na proposta, como algo muito relevante para os tempos que cor-
rem, sendo este considerado, também, um contributo para a própria celebração 

e o próprio fortalecimento da ideia de Europa.”


