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Ponta Delgada 
não merece nada distoHernani Bettencourt

Nos últimos dias do ano 2020, através de uma entrevista à imprensa 
escrita, a então Presidente de Câmara Municipal de Ponta Delgada, Dr.ª 
Maria José Duarte, tornou público a sua indisponibilidade para encabe-
çar a lista do PSD/Açores à maior autarquia dos Açores. À data referiu (e 
cito): “O compromisso que assumi foi o de concluir o presente mandato. 
É isso que espero fazer. Não está nos meus planos candidatar-me. Es-
tou concentrada na ação diária da Câmara Municipal de Ponta Delgada.” 
Apesar de fortemente “pressionada”, manteve esta posição inalterada. 

Perante tal facto, o PSD, em busca de um (a) cabeça de lista, virou-se 
para outros nomes da denominada “sociedade civil”. 

As recusas sucederam-se, sendo a mais notória, uma vez que foi torna-
da pública, a do Dr. Elias Pereira. Após diversos contactos e consequentes 
recusas, a solução encontrada foi ir ao Parlamento Açoriano resgatar o 
líder parlamentar do PSD/Açores.Tal como os seus companheiros e can-
didatos dos últimos 30 anos, o candidato apresentado pelo PSD ganhou 
as eleições. Mas esse facto não resolveu o mal-estar instalado nas hostes 
do PSD em Ponta Delgada. 

A prova, se é que era necessário, é a transformação de um projeto 
por executar há longos anos (Mercado da Graça) num caso político “ad 
hominem”. A Dr.ª Maria José Duarte é a mesma pessoaque, à data do 
anúncio da sua candidatura a cabeça de lista pelo PSD à Assembleia Mu-
nicipal, mereceu uma elogiosa nota de imprensa do candidato à Câmara 
Municipal?  Nessa altura (28 julho de 2021, o então candidato à Câmara 
Municipal de Ponta Delgada referiu e cito: “É para nós uma honra ter 
como cabeça-de-lista à Assembleia Municipal alguém com a experiência 
e o conhecimento de Maria José Duarte, cujo contributo político e cívico 

para o desenvolvimento do concelho é reconhecido por todos.”E acres-
centava o candidato do PSD, “constitui uma mais-valia para a lista do 
PSD poder contar com a presença de Maria José Duarte, que dá assim 
mais um bom exemplo de dedicação à causa pública”. Vem este já longo 
preâmbulo a respeito do que, infelizmente, na qualidade de membro da 
Assembleia Municipal de Ponta Delgada, assisti na sessão extraordinária 
do passado dia 16 de agosto. 

O sacudir de responsabilidades do atual edil, conjugado com a forma 
e estilo em que atirava as mesmas para a liderança final do executivo an-
terior, não indiciava nada de bom. Mas, em nome da verdade, confesso 
que não esperava nada daquilo que vi. E deixou-me triste. Profundamen-
te triste. A Dr.ª Maria José Duarte, pelo seu perfil e percurso político, 
não merecia o que o seu sucessor lhe decidiu fazer. Mas, tal como referi 
na minha intervenção, acertos de contas e espetar de facas dentro do 
PSD Ponta Delgada apenas tornam evidente a existência de dois ou mais 
PSD´s, sendo que Câmara e Ponta Delgada são só uma. E é aqui que está 
a tónica da minha tristeza. Ponta Delgada não merece nada disto. Ponta 
Delgada não pode ser uma sucessão de trapalhadas. 

Ponta Delgada merece ter uma gestão que não olhe para o retrovisor. 
Ponta Delgada merece uma gestão camarária com rumo, dialogante e 
sem quaisquer tipos de rancores.Ponta Delgada merece repostas e solu-
ções para os problemas e não “passa culpas” e outros disparates. Merece 
e exige! Isto e muito mais…

*Jurista

A Tenda do Ferreiro Ferrador abrirá 
as suas portas ao público, no dia 3 de 
Setembro, das 10h00 às 13h30 e das 
14h30 às 18h00. Trata-se da iniciati-
va “Museu Aberto”, que permite a to-
dos os interessados visitar os núcleos 
museológicos da Lagoa gratuitamen-
te.  

A Tenda do Ferreiro Ferrador é um 

núcleo museológico instalado numa 
tenda-oficina artesanal do século XIX, 
pertencente a João Benevides, des-
cendente de uma família de mestres 
ferreiros e ferradores que praticaram 
a arte da forja. Esta é a arte de traba-
lhar o metal para adquirir as formas 
desejadas, ofício que tem passado de 
geração em geração. O actual proprie-

tário, bisneto do fundador, é o único 
ferreiro-ferrador que mantém esta ac-
tividade em funcionamento na ilha de 
São Miguel.

A arte da forja era, sobretudo, utili-
zada numa época em que abundavam 
os transportes de tracção animal para 
forjar os canelos e ferraduras, assim 
como, os aros de ferro para colocar 
nas rodas dos carros de bois e das car-
roças. Era, igualmente, utilizada para 
o fabrico de utensílios de cozinha e de 
instrumentos agrícolas. 

Com temática centrada na activi-
dade da forja, o espaço museológico, 
situado no Gaveto da Av. Infante D. 
Henrique com a Avenida Conselheiro 
Poças Falcão, alberga «in situ», não só 
os artefactos ligados ao método de pro-
dução e ao ofício de ferreiro-ferrador, 
mas também permite assistir-se ao vivo 
à produção de peças em ferro.

A Câmara Municipal de Lagoa pre-
tende, assim, incentivar a comunidade 
a visitar e conhecer cada um dos espa-
ços museológicos que integram a rede 
do Museu de Lagoa-Açores, através 
desta iniciativa, inserida no âmbito 
das comemorações dos 500 anos de 
elevação de Lagoa a vila e a sede de 
concelho.  

Tenda do Ferreiro Ferrador 
com museu aberto dia 3 de Setembro 
na Lagoa As primeiras Noites de Verão do mês 

de Setembro vão decorrer de Quinta-
feira a Domingo, no centro histórico de 
Ponta Delgada, tendo como destaque 
os concertos das emblemáticas bandas 
açorianas “Engle” e “Os Académicos”, 
no fim-de-semana. 

Ainda antes, na Quinta-feira, a 9 
Circos - Associação de Artes Circenses 
dos Açores estará a animar as princi-
pais artérias da baixa citadina, a partir 
das 21h30.

Já a noite de Sexta-feira será 
dedicada ao fado, tendo como prota-
gonistas os fadistas Arminda Alvernaz 
e Paulo Linhares, ambos acompanha-
dos pelos músicos Dinis Raposo (à vio-
la), Luís Ramos (à guitarra) e Ricardo 
Melo (no contrabaixo), no concerto 
a ter lugar na Praça Gonçalo Velho 
Cabral, a partir das 22h00.

No Sábado, a partir das 21h00, o 
lado Sul do Largo da Matriz voltará 
a ser local de muita animação com 
‘pula-pulas’ e música para as crianças, 
enquanto que a Praça Gonçalo Velho 
Cabral receberá o concerto dos “Engle”, 
pelas 22h00. 

Na noite de Domingo, a partir das 
22h00, quem se deslocar à baixa his-
tórica de Ponta Delgada vai também 
poder assistir ao espectáculo da banda 
“Os Académicos”.

Engle e Os Académicos 
actuam nas primeiras 
Noites de Verão 
de Setembro


