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Ver

o jogo do

Sporting

António Pedro Costa

O

jogo de futebol entre o
Santa Clara e o Sporting
Clube de Portugal, foi uma
partida de futebol, como há
muito não se via por estas nossas pacatas bandas, tendo-se
transformado numa festa para novos e graúdos, todos irmanados num espírito cívico de
destacar.
Horas antes do jogo, já havia muitas filas e um
ambiente de convívio de grande alegria e expetativa, preparando o jogo da nona jornada da Liga
NOS, que ditou um resultado injusto para os ho-

História

dos

mens da casa, perdendo por 2-1.
Vários canais de televisão e da rádio faziam
antes do jogo o relato direto das circunstâncias,
uns melhores do que outros, alguns relatores debitando frases que mais pareciam um concurso
de gags, tal eram as asneiradas, num claro desconhecimento da realidade dos Açores, dando
como pequeno exemplo: “diretamente da ilha de
Ponta Delgada dos Açores”. Dentro do campo
a festa continuou, com as bancadas repletas de
público ruidoso, fazendo a festa com a grande
bandeira dos Açores e as célebres “ondas” do
Mundial do México e que ainda está na memória
de muitos e que as bancadas correspondiam com
entusiasmo.

Judeus

Francisca reis

A

à chuva

nos

Açores

maior armador Português da Pesca do Bacalhau em
Portugal. Em 1902 - Formou-se a União das Fábricas Açorianas de Açúcar
Em 1919 - Companhia Nacional de Navegação
CNN que resulta da transformação da Empresa Nacional de Navegação
Em 1937 - Abertura, Campo do Golfe, Furnas
Em 1949 - Aquisição das instalações de

s primeiras famílias chegaram aos Açores em 1818. A
mais poderosa presença Judaica nos Açores é representada
pela família Hassiboni mais conhecidos como os BENSAÚDES.
Nasceu um império nos Açores de uma judiaria
vinda do Reino de Marrocos, os Bensaúdes partiram de Marrocos no século XIX em busca da terra
prometida. São hoje a família com mais poder na
economia dos Açores. A CRIAÇÃO DO IMPÉRIO
BENSAÚDE - O maior grupo privado dos Açores.
Abraão Hassiboni foi o primeiro a estabelecer-se nos
Açores, em Ponta Delgada. Chegou em 1819, não
falava uma palavra de português, muitos anos depois
continuava sem saber construir bem uma frase em
português. Ao pousar os pés em S. Miguel adotou
um apelido Bensaúde, por ser o nome do padrinho
da família, um árabe em Marrocos (Ben-Saud) que
Combustíveis em Ponta Delgada
os escondeu e protegeu a família, foi o “protetor da
a Standart Oil
família”. Os negócios arrancam em 1920 fundação Em 1951 - Adquire a empresa ligada ao abastecido Grupo Bensaúde , a história começou no mar, mento de combustível J.H. Ornelas
com os primeiros negócios começou por vender te- Em 1969 - Entra na capital de Transportes
cidos e quinquilharias mas em breve se tornou um
Farias hoje pertence a Varela & Ca.
próspero negócio. Os barcos que traziam os teci- Em 1979 - Entra em negócios dos seguros
dos da Inglaterra e do continente levavam para trás Em 1982 - Entra na área Marítima de transporte
laranjas e cereais. Poucos anos depois chega a São
para todas as partes do globo
Miguel o seu irmão ELIAS e o seu primo SALO- Em 1999 - Expansão Hoteleira
MÃO. O Grupo Bensaúde transformou-se na maior Em 2009 - Armazenagem de Combustíveis
entidade empresarial privada nos Açores e uma das Em 2014 - Renovação Do Hotel Terra Nostra
100 maiores empresas em Portugal com 200 anos de
Abertura do Continente
história. Hoje em dia o Grupo Bensaúde agrega mais
Abertura do Modelo da Fajã de Baixo.
de duas dezenas de empresas divididas por 5 áreas Em 2015 - Criação da Global Solutions
de negócio, conta com mais de 3.000 colaboradores
rede de lojas
nos Açores e no Continente.
Em 2016 - Abre o primeiro Centro Logístico
Em 1866 - Fundação da Fábrica de Tabaco MiÁrea de Distribuição INSCO
caelense. Em 1875 - Fundação do Banco Lisboa e
Aquisição de Beltrão Coelho
Açores por um grupo de Financeiros de Lisboa e dos
Equipamento de Escritórios
Açores que veio a fundir-se mais tarde com a Casa Em 2017 - Abertura do Hotel Avenida
José Henriques Totta dando origem ao banco Totta Em 2018 - Grand Hotel Açores Atlântico
& Acores, hoje Santander Totta. Em 1884 - FundaHotel de 5 estrelas
ção da Fábrica do Álcool em Santa Clara, S. Miguel.
Abertura Wayzor Rent a Car.
Em 1891 - Parceira Geral de Pescarias nos bancos de
Terra Nova no Canadá e na Gronelândia Tornou-se o
Continuação na próxima edição
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Como já estamos habituados às partidas do
clima, depois de um dia com sol, as nuvens começaram a aparecer e a adensar-se para os lados
da antiga Estrada da Ribeira Grande, e da chuva
miudinha, passou por vezes para aguaceiros, estragando um pouco a festa que estava a decorrer
no rebatizado Estádio de S. Miguel.
O Santa Clara anunciou que aquele Estádio
pode acolher 10.000 adeptos nos jogos até ao final da temporada, após uma vistoria feita pela
Liga ao campo onde decorrem todos os jogos
oficiais do clube, passando a lotação máxima de
8.000 para 10.000 lugares e naquele domingo,
os lugares reservados ao público encheram-se
completamente. No entanto, há um senão importante que importa tomar em atenção, que é a
falta de cobertura daquele recinto desportivo, o
mais importante da ilha e que já teve um projeto para ser coberto mas que depois foi colocado
na gaveta. Nos tempos que correm, os adeptos,
muitos deles vindos propositadamente de muito
longe, como dos Estados Unidos, do Canadá e
do Continente, pagam caro o respetivo bilhete de
ingresso para assistirem aos jogos, sem qualquer
tipo de comodidade, arrostando chuva e vento
durante o encontro, como foi o caso do jogo com
o Sporting. No ano de 2009, a Secretaria Regional da Educação e Ciência da Região Autónoma
dos Açores mandara elaborar um projeto de execução de requalificação do Estádio S. Miguel,
cujo valor da obra eram os 7 700 000,00 €, com
uma área: 94 000 m2. Aquele Estádio de futebol
ficaria com a capacidade para 12 400 lugares,
com cobertura, iluminação desportiva, instalações de apoio, como balneários, vestiários, salas
de massagem/tratamento/sauna/hidromassagem,
instalações sanitárias, etc..
Existem vários documentos onde se pode ver
aquele projeto, em que a cobertura abrange a
quase totalidade do espaço, mas os documentos
para serem executados foram colocados em algum arquivo do Governo Regional até hoje.
Há que refletir, séria e urgentemente, na necessidade de se requalificar aquele espaço, atendendo a que, hoje em dia, o espetáculo de futebol
em si já tem um impacto enorme na economia
da ilha, levando muitas famílias, com crianças
da mais tenra idade, acompanhando os pais, num
salutar hábito de assistirem juntos aos jogos. Já
lá vai o tempo, como conta a história, foi uma
autêntica cruzada a campanha de angariação de
fundos, destinada à concretização do sonho de
finalmente S. Miguel possuir um campo de futebol em condições para a época, que culminou na
sua inauguração no dia 18 de Abril de 1976, que
ficou como marco histórico para a história do futebol micaelense e açoriano. Primeiro houve que
arranjar o dinheiro para comprar o terreno, porque na altura não havia subsídios das entidades
oficiais e depois de ultrapassada este dificuldade seguiu-se a campanha de doação do bloco e
cimento para a sua construção. Um exemplo de
determinação e espírito do bem comum de um
povo que não volta atrás. Quanto tempo vamos
esperar pelo salto qualitativo?
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Paralelo 38: Que
João Gago da Câmara

É

com um forte amargo de
boca que a maioria de todos nós, naturais e residentes
numa região fortemente emigratória, como o é a dos Açores, assiste a esta guerra sem
cartel de Donald Trump à emigração (atente-se à receção que o plenipotenciário prepara
ao comboio vindo da América do Sul), envolvendo os portugueses originários dos Açores,
mas também do continente e outras nacionalidades que deixaram para trás os países de
origem, famílias e haveres para desse outro
lado do mar ajudarem a erigir a portentosa
América dos nossos dias.
Presentemente nos Estados Unidos da América há estabelecimentos comerciais a encerrar a
atividade por não disporem de mão de obra suficiente, tal é a perseguição dia após dia do governo Trump aos emigrantes ilegais, no caso,
aos desprovidos do “social security card”, embora envolvidos que muitos estão em insistentes,
morosos e frustrados processos de legalização.
Todos hoje estão à mercê da intemperança, da
ASTRÓLOGO – GRANDE MÉDIUM VIDENTE
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Não há sofrimento sem solução… Não viva mais no negativo, a chave do sucesso está ao seu alcance. Com 35 anos
de experiência. especialista de todos os trabalhos ocultos,
ajuda a resolver os problemas por mais difíceis que sejam:
Amor, Negócios, Má Sorte, Invejas, Maus-olhados; Bruxaria; Desvios, Amarrações, impotência Sexual, Mau vício, etc.
Resultados positivos com honestidade e sigilo absoluto. Não
perca mais tempo, um só telefonema pode mudar a sua Vida.
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Trump(alhada)

insensibilidade e perversidade deste senhor que,
do ponto de vista humanitário, posicionou-se por
modo próprio a léguas de distância das presidências anteriores que, inteligentemente, sobrevalorizaram sempre, e bem, o emigrante, considerando-o o braço forte da grande América de hoje.
“We´re gona make America great again!”, prometeu. Como, se foram os emigrantes a torná-la “great”, incluindo os pais ilegais de Trump,
e a sua mulher, a primeira dama, e se só com a
força do trabalho deles ela permanecerá grande?
Estamos a falar de um revoltante contrassenso à
mistura com uma teimosia atroz, uma insensatez demais conhecida e uma impreparação para a
política e para a governação de um homem que,
embora sendo um empresário de sucesso, nunca
chegou, nem chegará, a ser um bom governante
e um bom político. É, todavia, esta criatura quem
superintende aos interesses da Casa Branca e do
mundo.
Falava há dias com um amigo açoriano emigrado, também ilegal mas com o processo de
legalização em curso - que certamente terá resposta negativa - que me reportava que entre os
açorianos ilegais do Massachussets e de Rhode
Island se vive hoje um ambiente de verdadeiro
terror, havendo muitos que já nem de casa saem
com medo de serem deportados pela utilização
das suas cartas de condução portuguesas, válidas
nos Estados Unidos da América apenas por um
período de seis meses, terem caducado, e a “State Police”, a quem já foi conferido poder para deportar, estar a mandar parar carros seguidos nas
autoestradas numa insana e aterradora caça ao
homem. Estar no sítio errado à hora errada poderá custar uma estada forçada no estabelecimento
prisional de “Darthmoth” seguida de deportação
para o país de origem. Acrescenta ainda este meu
amigo açoriano ilegalmente emigrado, pessoa

bem informada, que esta perseguição aos ilegais
atinge também fortemente, e por implicação, entidades empregadoras, que atravessam grandes
dificuldades por antes não terem problemas em
empregar trabalhadores sem o “social security
card”, mas apenas detentores do “tax id”, mas
que os seus trabalhadores, face a sucessivas fiscalizações às empresas e colaboradores, com
medo, deixaram de ir trabalhar. Dos anúncios de
quase todos os dias, “jobs for you”, quatrocentas
vagas anunciadas recentemente em New Bedford
não obtiveram resposta. O medo falou mais alto!
Uma das maiores cadeias de supermercados da
Nova Inglaterra que lida com uma preocupante falta de mão-de-obra estará a pensar voltar a
admitir trabalhadores emigrantes ilegais, apenas
possuindo o “tax id”, ou poderá pôr em causa a
sua saúde económica. Mais a sul, há empresas
californianas de “ride share”, como a “Uber” e a
“Lyft”, que empregavam mão-de-obra emigrante
munida apenas do “tax id”, que, atemorizadas,
deixaram de empregar. Resultado: esta fatia de
trabalhadores emigrantes, que chegavam a fazer
170 horas semanais levando para casa chorudas
remunerações e assim movimentando significativamente a economia local, deixou de trabalhar,
e, assustados, muitos já regressam aos países de
origem. Eis, pois, nestas zonas de forte emigração a economia a definhar, uma vez o braço forte
emigrante, ganhando pouco e em dificuldades,
compra menos e desenvolve pouco. Garante-me,
e a finalizar, este meu amigo emigrante ilegal que
as famílias de emigrantes chegam a dividir quartos da mesma casa vivendo às vezes cinco e seis
pessoas no mesmo quarto (situação revoltante!)
por a árvore familiar já não ter possibilidade para
arrendar mais do que uma casa de moradia.
“We’re gona make America great again!” …
Uma ova, senhor Trump!

