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FLORES

CORVO
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23ºc 16ºc

20ºc

1 metro

Períodos de céu muito nublado 
com boas abertas. Vento fraco 
a bonançoso (05/20 km/h) de 
nordeste rodando gradualmente 
para oeste. Mar encrespado a de 
pequena vaga. Ondas noroeste de 1 
metro. Temperaturas previstas para a 
Horta: Mínima 16ºC; Máxima 21ºC; 
Água do mar 19ºC. Temperaturas 
previstas para Angra do Heroísmo: 
Mínima 16ºC; Máxima 21ºC; Água 
do mar 19ºC.
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S. MIGUEL

SANTA MARIA
10/20 Km/h

21ºc 16ºc

20ºc

1-2 metros
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Períodos de céu muito nublado 
com abertas, aumentando de ne-
bulosidade a partir da tarde. Vento 
fraco a bonançoso (05/20 km/h) 
de sudoeste, rodando para oeste 
e tornando-se moderado (20/30 
km/h). Mar encrespado, tornando-se 
de pequena vaga a cavado Ondas 
oeste de 1 metro. Temperaturas 
previstas para Santa Cruz das Flores: 
Mínima 16ºC; Máxima 23ºC; Água 
do mar 20ºC.

Períodos de céu muito nublado 
com boas abertas. Vento nordeste 
bonançoso (10/20 km/h), rodando 
para norte. Mar de pequena vaga. 
Ondas norte de 1 metro. Tempera-
turas previstas para Ponta delgada: 
Mínima 16ºC; Máxima 21ºC; Água 
do mar 20ºC.
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GRACIOSA

S. JORGE

TERCEIRA

FAIAL

PICO

1 metro

Uma tese de mestrado defendida na Univer-
sidade dos Açores conclui que 96 por cento dos 
terceirenses têm receio das alterações climáti-
cas, mas colocam o terrorismo e a SIDA no topo 
dos seus medos. Sabendo-se que as alterações 
climáticas podem ser destrutivas à escala global, 
o que estará na base desta hierarquia? 

Se há fenómeno que tenha merecido ultimamente a 
atenção dos órgãos de informação é o das mudanças 
climáticas.  A explicação para os resultados do inquérito 
assenta, eventualmente, nas nossos mecanismos mais 
primários de defesa face às ameaças. Ameaças fisica-
mente mais próximas (segurança da família, saúde, etc.), 
ou sobre as quais podemos ter algum controlo directo, 
ocupam um lugar prioritário nas nossas preocupações 
e na nossa forma de actuar.

Há na Terceira – dizem os estudos – uma 
elevada propensão para alterar hábitos, como 
partilhar o automóvel ou andar a pé. No entanto, 
sabemos que estas mudanças só acontecem de 
facto se forem tomadas medidas concretas pelos 
decisores políticos. Parece-lhe que tais medidas 
já se justificam no nosso espaço geográfico?

Veja-se o resultado do inquérito. Face à dimensão 
do fenómeno e à rapidez da sua evolução, a mitigação 
do problema não se compadece com o tempo neces-
sário à mudança colectiva de mentalidades. Para além 
do contributo individual que cada um possa dar, só 
através de políticas de escala é que se podem  esperar 
resultados. 

A população local, embora se preocupe com 
os problemas climáticas, tende a pensar que as 
coisas más acontecem sobretudo aos outros. 
No nosso caso concreto, será realista pensar 
assim?

Não. As ilhas, umas mais do que outras, apresentam-
se como dos territórios com menor capacidade de 

adaptação  e mais vulneráveis. Em particular no que se 
refere às disponibilidades hídricas. Nas ilhas  o clima é 
a única fonte natural de água doce e também condicio-
na importantes mecanismos relacionados com o seu 
retorno à atmosfera ou aos oceanos.  No nosso caso, 
e atendendo à fraca capacidade de retenção hídrica, 
típica dos territórios de origem vulcânica, a menores 
amplitudes da alteração climática expectável podem, à 
escala regional, corresponder impactos ambientais e 
socioeconómicos mais problemáticos. 

O descontrolo climático é uma questão con-
juntural ou tende a ser um problema estrutural, 
com retrocesso mais do que incerto?

Cada vez mais uma questão estrutural a que nos tere-
mos de adaptar. Com muita incerteza pela frente!  di

Coragem para Reformar

A Deputada Cláudia Cardoso 
Costa, em entrevista ao RCA, 
teceu várias considerações so-
bre as vantagens de haver ape-
nas uma Câmara Municipal ao 
nível de cada Ilha. evitando a 
multiplicação das infra-estrutu-
ras e  a divisão económica e de 
recursos.

Concorde-se ou não com as 
posições apresentadas, elas de-
vem merecer reflexão.

Não é fácil mexer com prerro-
gativas  outorgadas há centenas 
de anos, quase tantos quantos 
distamos do povoamento.

Aliás, o nosso inestimável re-
gime democrático atrapalha 
qualquer veleidade de racionali-
zação territorial administrativa.

Não consta da história demo-
crática portuguesa recente qual-
quer extinção ou fusão de Muni-
cípios ou mesmo de Freguesias. 

Há sentido de oportunidade 
para contemplar as novas rea-
lidades demográficas e econó-
micas resultantes do progresso, 
mas não existe a correspondente 
coragem de também traduzir as 
novas realidades do retrocesso, 
do despovoamento e do colapso 
económico.

Os nossos governantes, de lá e 
de cá, não menosprezam qual-
quer voto.

Apesar dos Açores terem pe-
quena dimensão demográfica, 
muita gente não sabe que, por 
exemplo, a ilha das Flores, tem 
dois Concelhos e onze Fregue-
sias e actualmente conta com 
menos eleitores do que a Fre-
guesia de S. Pedro de Angra 

Só o Concelho das Lajes das 
Flores, com cerca de 1300 elei-
tores, tem sete Freguesias, três 
com menos de 100 eleitores e 
uma com menos de 50. 

Não há coragem política, nem 
lá nem cá, para se extinguir uma 
Freguesia que já não tenha massa 
critica para assegurar a requeri-
da vitalidade económica, social, 
cultural, política e até democrá-
tica, quanto mais um Concelho. 

Boas férias. Até Setembro. di

BrITO De AzeveDO, PrOfeSSOr De clImATOlOgIA APlIcADA

Ilhas são dos territórios
mais vulneráveis do Planeta

Brito De aZeVeDo: “(…) só através de políticas de 
escala é que se podem esperar resultados”

hora De feCho

»  A secretária regional do Am-
biente e do Mar manifestou ontem 
no Faial, o desejo de ver, a breve tre-
cho, mais bandeiras azuis hasteadas 
nas zonas balneares dos Açores.

NA AlemANHA

Detectados
três cisnes
com H5N1

SeTe mArAvIlHAS

Quatrocentos
jornalistas
em Lisboa

gOverNO DeSejA

Mais
bandeiras
azuis

»  As autoridades sanitárias ale-
mãs detectaram ontem três cisnes 
mortos portadores da perigosa va-
riante H5N1 da gripe das aves per-
to de Leipzig, no leste do país.

» Quatrocentos jornalistas es-
trangeiros participam na apresen-
tação das novas sete maravilhas do 
Mundo e de Portugal, a 07 de Julho, 
no Estádio da Luz, em Lisboa.
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