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CANDIDATO SOCIALISTA ENTREGA LISTAS

Roberto Monteiro quer
dar novo rumo à Praia
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ROBERTO MONTEIRO está satisfeito com ambiente em torno da sua candidatura

As listas socialistas candidatas à
Câmara Municipal da Praia da Vitória foram entregues ontem de
manhã pela mandatária Andreia
Cardoso.
Ontem de manhã, após a
entrega no Tribunal da Praia
daVitória das listas candidatas
às eleições autárquicas, o candidato do Partido Socialista
à Câmara Municipal da Praia
da Vitória (CMPV), Roberto
Monteiro aﬁrmou-se “satisfeito”, com o que tem sido
o ambiente em torno da sua
candidatura.
“É um arco formal da
esperança que alentamos de
termos uma vitória eleitoral e
podermos trabalhar para todo

o Concelho”, considerou.
Por outro lado, o candidato
à presidência da edilidade
praiense aﬁrma que este “é
o início do período de précampanha”, em que pretende
promover e divulgar o seu
projecto, que, acredita, “trará
visão, inovação e coração” a
todo o concelho.
AS MELHORES LISTAS
Roberto Monteiro considera ainda que o Partido
Socialista se apresenta na

Praia daVitória nestas eleições
“com as melhores listas de
sempre”.
No que se refere a resultados, Roberto Monteiro diz
que o que se pretende durante
a pré-campanha e a campanha,
é “manter uma postura de
determinação e de empenho
até ao último minuto, mas
obviamente que aquilo que
ouvimos nos agrada”.
Adianta ainda que “há um
grande sentimento de mudança nos praienses”.
Sobre esta questão aﬁrma:
“Nós não queremos que essa
mudança ocorra apenas pelo
cansaço, mas sim porque as
pessoas acreditem que é uma
mudança com futuro”.
UNIR O CONCELHO
Roberto Monteiro sustenta que o seu projecto pretende
“unir todo o concelho em
redor de um único projecto
porque é isso o que tem falta-

do, mas de forma a que desde
a Câmara Municipal da Praia
da Vitória, como instituição
até a todas as pessoas, sejam
envolvidos e trabalhem em
uníssono em torno desse
projecto aceite como o de
todos”.
Explica que a edilidade
pretende intervir onde os privados não intervêm e acima de
tudo que“passe a ter um braço
social que,fundamentalmente,
ﬁcou esquecido nos últimos
anos e que é uma das pesadas
heranças de quem agora vai
assumir a responsabilidade da
governação do concelho”.
O agora oﬁcialmente candidato à presidência da Câmara
Municipal da Praia da Vitória,
Roberto Monteiro, afirma
“contar com todos os funcionários da edilidade para levar
por diante um projecto de
grande desenvolvimento do
concelho aos mais diversos
níveis”. di

DESDE O INÍCIO DAS FESTAS

climaat.angra.uac.pt/produtos/lamtec/lota_hs.htm e
www.climaat.angra.uac.pt/
boias/lota.
Este serviço, que pode
ser acedido directamente
por qualquer utilizador de
internet, será extensivo às
restantes marinas e lotas do
arquipélago.
Está ainda programada para
o próximo dia 24 de Agosto
uma operação de fundeamento de uma nova bóia CLIMA-

CÂMARA DE PONTA DELGADA

Berta Cabral está
“conﬁante” na reeleição
A presidente da câmara de
Ponta Delgada manifestou-se
ontem “confiante” na sua
reeleição, assumindo como
prioridades a construção de
uma central de camionagem e
quatro parques subterrâneos
na cidade, obras orçadas em
25 milhões de euros.
Na entrega da lista de
candidatos autárquicos, no
Tribunal de Ponta Delgada, a
candidata do PSD/Açores à
Câmara, Berta Cabral, adiantou que, caso seja reeleita,
as duas obras, a construir ao
longo da avenida marginal,
pretendem “facilitar a circulação” e “o estacionamento
à superfície”.
Berta Cabral referiu ainda
que os quatro parques subterrâneos, com capacidade total
para 850 lugares, permitirão
“apoiar e revitalizar” o comércio tradicional de Ponta
Delgada.
O parque urbano da cidade,
que inclui a construção de um
pavilhão desportivo,a segunda
fase do prolongamento da avenida litoral, a terceira fase da
radial do pico do funcho, bem
como vários projectos nas
24 freguesias que compõem
o maior concelho açoriano
são outros dos projectos

propostos pela candidata
social-democrata.
Segundo Berta Cabral,
que aﬁrmou apresentar uma
equipa com “grande capacidade de concretização”, o
objectivo para os próximos
quatro anos é continuar um
projecto de“desenvolvimento
sustentado” que promova o
“crescimento económico e
o progresso social dos cidadãos” do concelho.
Quanto às criticas dos
adversários de que tem
privilegiado o “betão”, Berta
Cabral prefere não comentar,
alegando apenas que “são fruto das circunstâncias”.
“Tenho um projecto sufragado pelo eleitorado e que
prometia o prolongamento da
avenida marginal, a recuperação do Coliseu, mas também
a construção de habitação
social e centros de convívio
para idosos” disse a candidata
do PSD/Açores ao município
de Ponta Delgada.
Berta Cabral, que prometeu“continuar a trabalhar para
melhorar a qualidade de vida”
no concelho, afirmou que
“não pretende” suspender
o mandato, dedicando-se à
campanha apenas “nas horas
livres”. di

REVELA SÉRGIO ÁVILA

Receitas do IRC
crescem nas ilhas
As receitas de IRC na
Região aumentaram dez por
cento nos primeiros seis meses deste ano em relação ao
que estava previsto, revelou o
vice-presidente do executivo
ontem à tarde.
Sérgio Ávila, que falava na
cerimónia de inauguração do
novo matadouro de aves da
Terceira, instalado na zona
industrial da Praia da Vitória,
garantiu que esta é a prova que
o sector empresarial privado
nas ilhas atravessa um bom
momento.
“Este aumento de IRC
em relação ao que tínhamos
previsto signiﬁca que, apesar
do abaixamento da taxa sobre
os rendimentos das empresas,
estas tiveram um aumento
de receitas superior a dez
por cento”, explicou Sérgio
Ávila.

Sérgio Ávila usou estes
números para demonstrar
que projectos como o novo
matadouro de aves da ilha
Terceira (resultante de um
conjunto de sócios privados,
com apoios governamentais)
são importantes para o desenvolvimento do arquipélago.
O novo matadouro de aves
da ilha Terceira, propriedade
da Açoraves, tem capacidade
para o abate médio de 900
aves por hora, produzindo
frango fresco, congelado e
carne desmanchada. Além de
possuir uma incubadora que
pode gerar mais de 19 mil
pintos por semana.
O objectivo é colocar no
mercado um produto de qualidade, que possa abastecer as
necessidades quer da Terceira
como de outras ilhas do Grupo Central. di
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Projecto CLIMAAT
na Marina da Praia
Desde o início das Festas
da Praia da Vitória que o
projecto CLIMAAT,ﬁnanciado
pelo programa comunitário
Interreg IIIB, disponibiliza nas
instalações da Marina da Praia
da Vitória informação on-line
da previsão da agitação marítima e das observações em
tempo real da bóia ondógrafo
CLIMAAT-Praia da Vitória
(Bond1).
A informação está disponível na Internet em www.

REGIÃO 05

AT-Ponta Delgada(Bond2),
situada desta feita ao largo de
Ponta Delgada.
Esta iniciativa conta com,
para além da Universidade dos
Açores, do Observatório do
Ambiente dos Açores e das
entidades parceiras do projecto CLIMAAT, com os apoios
da Administração dos Portos
dos Açores, das capitanias dos
Portos dos Açores e da direcção regional dos Transportes
Aéreos e Marítimos da Região

Autónoma dos Açores
A iniciativa constitui a fase
precursora de um projecto
mais amplo, submetido ao
ﬁnanciamento do programa
comunitário Interreg IIIB, destinado a dotar todo o arquipélago dos Açores com este
tipo de informação meteooceanográﬁca,de importância
óbvia para o apoio à navegação,
às pescas, à segurança no mar
e às construções marítimoportuárias. di

VICE-PRESIDENTE inaugurou matadouro de aves na Praia

