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Câmara Promove Colónia

“Seniores em Férias”
na Praia da Vitória
a Câmara Municipal da Praia da Vitória promove, entre a 

próxima segunda-feira e o dia 03 de julho, a primeira colónia 
de férias para os idosos do concelho, intitulada “seniores em 
Férias”.

a colónia, que conta com a participação de 38 idosos, in-
tegra diversas actividades lúdicas e recreativas em diferentes 
locais da ilha. 

segundo o município praiense, “deste modo, será possível 
dinamizar o dia-a-dia dos idosos e contribuir para o seu de-
senvolvimento pessoal e social, promovendo a auto estima e 
a autoconfiança”.

até 03 de Julho

José Nuno expõe
no Castelo de Angra
uma exposição/instalação do artista josé nuno da Câmara 

Pereira está patente ao público, até ao próximo dia 03 de julho, 
no Castelo de são joão baptista, em angra do Heroísmo.

a exposição, inaugurada na passada quinta-feira, pode ser 
visitada de segunda-feira a domingo, das 08H30 às 12H00 e 
entre as 14H00 e as 18H00.

Pavilhão de angra

Obras arrancam
na segunda-feira
as obras de substituição do pavimento do Pavilhão Municipal 

de angra do Heroísmo arrancam na próxima segunda-feira, 
dia 29 de junho – informou a edilidade angrense. 

a presidente da Câmara da cidade açoriana Património 
Mundial, andreia Cardoso, estará presente no arranque da 
obra, numa cerimónia que terá lugar às 10:30.

Segundo geológo

Próximo vulcão 
será em São Miguel
josé Madeira, geólogo da universidade de Lisboa, disse esta 

semana, em santa Maria, que, nos próximos 20 anos, poderão 
ocorrer uma ou duas erupções vulcânicas nos açores, sendo 
são Miguel a ilha que apresenta a maior probabilidade de 
erupção.

 “Quanto maior o numero de vulcões activos num local, 
maior a probabilidade de que uma explosão ocorra”, sublinhou 
o geólogo.

josé Madeira falava numa palestra realizada em santa Maria, 
inserida no VI International Workshop “Palaeontology in atlan-
tic Islands”, que se encontra a decorrer naquela ilha. 

hoJe e amanhã

“A Magia da Disney”
no Coliseu Micaelense
o Mickey, a branca de neve e os seteanões, o batman e o 

spiderman são alguns dos personagens que vão subir ao palco 
do Coliseu Micaelense, em Ponta delgada, hoje e amanhã.

no espectáculo “a Magia da disney”, 150 alunos de escolas 
de dança hip-hop e de ginástica aeróbica do Corpore Ginásio 
vão interpretar os musicais da disney e, ao mesmo tempo, 
fazer uma demonstração de diferentes modalidades gímnicas 
e de diversos estilos de dança.  

em Ponta delgada

Inauguração da sede
de rancho de romeiros
a sede do Rancho de Romeiros de são Pedro, em Ponta 

delgada, é inaugurada hoje, pelas 17H00.
o espaço, que fica situado no alto da Mãe de deus, foi res-

taurado com o apoio da Câmara Municipal de Ponta delgada
e é pertença da Paróquia de são Pedro.

o Rancho de Romeiros de são Pedro, fundado por um 
grupo de irmãos em 1985, passa, desta forma, a possuir uma 
sede para os habituais encontros que antecedem as Romarias 
e outras iniciativas.

antónio Lucas é o novo 
presidente do sindicato dos 
Professores da Região açores 
(sPRa). o sindicalista tomou 
posse ontem na sede da ilha 
Terceira, após ter sido eleito 
a 22 de junho.

Para o novo presidente 
o sindicato debate-se neste 
momento com duas questões 
“essenciais”. “a primeira tem 
a ver com o formulário da 
avaliação, nomeadamente 
aquele item que nós pusemos 
em causa, que é o item da assi-

duidade”, avança. o professor 
adianta ainda que já apresenta-
ram uma queixa ao Presidente 
da República e à assembleia
da República,através da FEn-
PRoF.

a segunda questão que 
preocupa os professores tem 
a ver com os horários do 1º 
ciclo e do pré-escolar. “defen-
demos neste momento uma 
uniformização de horários 
de todos os ciclos, porque 
os professores do 1º ciclo 
e do pré-escolar deixaram 

de ter o regime especial de 
aposentação”, salienta.

antónio dutra interrompe 
o seu segundo mandato por 
aposentação. o professor sai 
com a consciência de trabalho 
realizado. “agimos sempre 
com firmeza e determinação 
quando o superior interesse 
dos  docentes, dos  alunos  
e da escola pública foram 
postos em causa, reagindo às 
injustiças e às diversas formas 
de discriminação que constam 
do Estatuto da Carreira do-
cente na Região autónoma
dosaçores, tanto em matéria 
de avaliação como de horários 
e condições de trabalho, bem 
como às ilegalidades/incons-
titucionalidades de diplomas 
regulamentares, como as que 
se verificam no Formulário de 
avaliação”, aponta.

antónio Lucas reconhece 
o trabalho desenvolvido pelo 
ex-presidente. “Com ar-
mando dutra, o sPRa ficou, 

certamente, mais prestigiado 
na FEnPRoF e passou a ser 
um adversário mais temido 
pelos governantes regionais”, 
defende.

o professor reforçou, 
no entanto, as dificuldades 
sentidas nos últimos tempos. 
“Tem sido nesta conjuntura 
difícil de maiorias absolutas e 
prepotentes que os sindica-
tos da FEnPRoF têm lutado 
por uma escola pública de 
qualidade e pela dignificação 
da actividade docente. nos
açores, o sPRa tem tido a sua 
tarefa ainda mais dificultada 
pela redução de créditos sin-
dicais a que foi sujeito desde 
2005”, destacou.

antónio Lucas assume a 
presidência do sindicato nos 
próximos dois anos. É a pri-
meira vez que um professor 
residente na ilha Terceira 
ocupa o cargo de presidente 
do sindicato de Professores 
da Região açores.  di

SoCial-demoCrata aCuSa PS/terCeira de “deSoneStidade PolítiCa”

Joaquim Ponte continua a ser
candidato à Assembleia Municipal

antónio dutra Sai Por aPoSentação

António Lucas é novo
presidente do SPRA

ANtóNIO LuCAS tomou posse ontem

A avaliação de professores e os 
horários do 1º ciclo e do pré-
escolar são as principais preocu-
pações do novo presidente do 
sindicato.

joaquim Ponte mantém-se 
como candidato do Psd à as-
sembleia Municipal de angra
do Heroísmo. 

a confirmação surge como 
resposta às críticas lançadas 
na passada quinta-feira pelo 
Ps-Terceira, em relação ao 
processo de atribuição da 
empreitada de saneamento 
básico de angra.

joaquim Ponte classifica 
a atitude dos adversários 
de “desonestidade política”. 

“não alinho nestas jogadas 
baixas”, avança. Para o so-
cial-democrata, os socialistas 
estão a confundir as questões. 
“assumo todas as minhas 
responsabilidades mas não 
confundo questões técnicas 
com questões partidárias”, 
sublinha.

o candidato à assembleia
Municipal acusa ainda os 
adversários de utilizarem o 
acórdão como arma de cam-
panha política. “acho que há 

pessoas que pensam que em 
época de pré-campanha vale 
tudo”, aponta. “Pensam que 
podem brincar com a honra 
das pessoas”, frisa. 

joaquim Ponte aponta 
ainda o facto dos socialistas 
referirem o acórdão apenas 
após a apresentação da sua 
candidatura. “Este acórdão 
tem data de início de abril, só 
agora em junho é que é trazido 
à praça pública”, assinala. 

o actual deputado da as-

sembleia da República lembra 
ainda que na altura a proposta 
de adjudicação da obra foi 
aprovada, com a abstenção da 
oposição (Psd e PP). “se nós 
nos tivéssemos apercebido 
que havia alguma ilegalidade, 
não a tínhamos aprovado”, 
garante.

joaquim Ponte remata 
afirmando que se se deparasse 
com a mesma situação hoje 
“decidiria exactamente da 
mesma forma”.  di




