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Pacote cultural Açores 
2023: jogar golfe? 

Alexandra Manes*

Não são necessários poderes mágicos, muito menos fontes secretas, 
para se saber que por esta altura do ano o que se discute nos corredores 
de poder em Santana, bem como nas respetivas Secretarias do Governo 
Regional, é o Orçamento da Região para 2023. Estamos, sensivelmen-
te, a dois meses de se conhecer a ante-proposta de Orçamento. Às e aos 
membros competentes caberá defender as suas pastas, com rigoroso inte-
resse pelas complexas missões que lhes foram incumbidas para o próximo 
ano, bem como para os seguintes. Caso o barco não afunde, claro. 

Relativamente ao setor da cultura, pelo qual todas e todos nós deve-
mos ter um interesse especial porque é ele que permite manifestar a nossa 
essência enquanto açorianas e açorianos, em 2022, o Orçamento da Re-
gião atribuiu a “astronómica” verba arredondada de cerca de 6 milhões e 
300 mil euros para a cultura. 

Com essa infeliz verba, que reduziu o investimento em mais de três mi-
lhões de euros face ao anterior, sabemos que os serviços governamentais 
sobreviveram a pão e água, com graves dificuldades em manter as portas 
abertas e com um esforço titânico por parte das e dos seus profissionais 
que deram o melhor de si, para que os Açores pudessem continuar a pro-
jetar a sua enorme e diversificada herança cultural, tanto para as suas 
gentes, como para quem nos visitou. As e os agentes culturais nem sequer 
tiveram direito a pão, mantendo-se apenas à tona de água, com sucessi-
vos atrasos na definição de estratégias e na falta de pagamento de redu-
zidos apoios a um setor que teve um papel crucial na sanidade mental de 
toda a população, nos últimos dois anos. 

Estamos no fim de agosto, e não foram pagas as verbas referentes ao 
Regime Jurídico de Apoio às Atividades Culturais. Situação já denuncia-
da pelo BE, pois temos a consciência de que, infelizmente, a cultura tem 
sido o “parente pobre”, com um desinvestimento estrutural e sistémico.

Neste momento, temos agentes culturais “com a corda no pescoço” de-
vido aos constrangimentos que a falta de pagamento, por parte do Gover-
no Regional, lhes tem causado.

Não é preciso repetir neste espaço a quantidade chocante de reclama-
ções que se manifestaram torrencialmente, como chuva em agosto, pro-
venientes de todas as partes. Desde a filarmónica abandonada à sua sorte 
até ao festival internacional promovido com dinheiros próprios, todas e 
todos os que integram o setor cultural sofreram pesadas consequências 

pela ingerência de uma Secretaria que nem aguentou até aos dezoito me-
ses, posteriormente substituída pela atual inércia silenciosa, conjugada 
com promessas incapazes de serem cumpridas. Não será preciso recordar 
as reportagens que passaram por todos os jornais locais, onde se traça-
vam planos de sorriso na cara, sabendo perfeitamente que os mesmos 
seriam incomportáveis, face aos tremendos cortes financeiros sofridos. 

Mudando de assunto, mas não fugindo demasiado à questão premen-
te, a 9 de junho de 2022 o atual Governo Regional dos Açores deliberou a 
criação de um procedimento contratual no valor de três milhões, oitocen-
tos e noventa mil euros para financiar o Clube de Golfe da Ilha Terceira, 
através da sociedade Ilhas de Valor, S. A.

Em suma, preparou-se um procedimento de perto de quatro milhões 
de euros, para saldar dívidas e potenciar a sobrevivência de um clube de 
golfe e atribuíram-se seis milhões de euros à gestão cultural para o arqui-
pélago. É só fazer as contas. 

Agora que se discutem os valores para 2023, levantam-se questões que 
importam ser colocadas.

Haverá um aumento na verba disponível para a Direção Regional dos 
Assuntos Culturais no Orçamento da Região? Haverá uma estratégia 
traçada para salvaguardar os seus agentes culturais e promover a cultura 
dos Açores, cá e lá? Chegará o tempo de corrigir as políticas do patrimó-
nio e voltar a beneficiar os nossos imóveis protegidos, tesouros da nossa 
herança cultural? 

Estas, e muitas mais perguntas, terão a sua resposta dentro em breve, 
quando se iniciarem os procedimentos de discussão orçamental. Será a 
altura de perceber quais são os partidos que verdadeiramente acreditam 
na cultura, quais os que a querem instrumentalizar e quais os que dão 
preferência à sobrevivência das sociedades de interesses. 

Esperamos, com atenção, a chegada desses documentos. Até lá, ficam 
dois avisos à navegação. Ao Governo, relembra-se a soberania do seu 
povo, que chora a falta crescente de cultura. Aos que trabalham nesse 
setor, deixa-se o convite a uma partida de golfe, enquanto esperam por 
dias melhores. 
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Artur Lima incentiva “quem faz ciência” a “servir 
as pessoas” na prestação de melhores cuidados 
de saúde

O Vice-presidente do Governo, Artur 
Lima, incentivou “quem faz ciência” a 
“servir as pessoas”, lembrando que a “ci-
ência e tecnologia podem ajudar imenso 
à rentabilização de recursos humanos e 
financeiros” na área da Saúde.

“Por que não acompanhar doentes 
crónicos, em casa, a partir de um pro-
cesso de monitorização clínica à distân-
cia através de equipamentos que per-
mitam a partilha de dados em tempo 
real?”, questionou.

“Partindo da inovação científica e 
do conhecimento, poderemos trilhar 
um caminho de evolução positiva nos 
cuidados de Saúde e na melhoria da 
qualidade de vida das populações”, 
considerou.

Enquanto membro do Executivo 
com a tutela da ciência e da tecnologia, 
Artur Lima defendeu que o Serviço Re-
gional de Saúde “deve beneficiar de pro-
cessos de modernização tecnológica”, 
para que o “doente ganha mais confian-
ça nos serviços de saúde” e para que o 
“relacionamento entre ambos seja mais 
eficiente”.

O governante falava na sessão de 
abertura da VIII Bienal de Cardiologia 
do Hospital de Santo Espírito da Ilha 
Terceira, que decorreu no Hotel Terceira 
Mar, em Angra do Heroísmo.

Na ocasião, Artur Lima voltou a 
defender que “não podem abdicar de 
um Serviço Regional de Saúde robusto 
e capaz de responder eficazmente aos 

açorianos das nossas ilhas”.
“O Governo Regional dos Açores 

não tem dúvidas sobre a integridade e 
necessidade de um Serviço Regional de 
Saúde forte, com melhor planeamento 
e melhor capacidade de gestão hospi-
talar”, frisou.

“Porque o que nos interessa, ao Go-
verno e ao Serviço Regional de Saúde, 
são os doentes e a melhoria contínua 
dos cuidados de que necessitam”, rei-
terou.

A finalizar, o Vice-presidente do Go-
verno manifestou o maior “gosto” em 
associar-se, em nome XIII Governo 
Regional dos Açores, à VIII Bienal de 
Cardiologia, agradecendo o convite de 
Vergílio Schneider, Director do Serviço 

de Cardiologia do Hospital de Santo 
Espírito da Ilha Terceira.

“Esperamos sinceramente que este 
congresso possa estimular novas prá-
ticas e marque a agenda médica para 
futuro na especialidade de cardiologia”, 
concretizou.

Realiza-se, na cidade de Angra do 
Heroísmo, a VIII Bienal de Cardiologia 
da ilha Terceira, um congresso médico 
que conta com a organização do Servi-
ço de Cardiologia do Hospital de Santo 
Espírito da Ilha Terceira. Do programa 
fazem parte vários painéis, assim como 
conferências que abordarão temáticas 
como os factores de risco cardiovascular, 
a diabetes, a hipertensão arterial ou a 
insuficiência cardíaca.


