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Pedal’Açores vai ligar as ilhas 
dos Açores através de bicicleta

Com o lema “9 ilhas, 900 quiló-
metros” o projeto Pedal’Açores 
quer dar a conhecer a Região como 
um destino para o cicloturismo. 
Esse é um dos motivos pelos quais 
Márcio Vítor, brasileiro de origem 
mas açoriano adotado desde 
2000, pegou na sua bicicleta e 
anda a viajar pelo arquipélago. Ele, 
uma tenda e a sua fiel compa-
nheira de duas rodas. 

“É uma aventura, sabe. Sempre 
andei de bicicleta no Brasil e des-
de que cheguei aos Açores reparei 
que era pouco utilizada”, contou, 
diretamente da ilha do Faial. De-
pois de uma pausa de cinco anos, 
Márcio decidiu voltar a pedalar e, 
juntamente com Ana Teixeira e Fi-
lipe Fernandes, começou a fabri-
car o projeto Pedal’Açores. Uma 
espécie de  Volta aos Açores em bi-
cicleta. 

Além de promover as capacida-
des da Região como um destino 
para o cicloturismo, o Pedal’Aço-
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res também quer assinalar os 
constrangimentos que dificultam 
ou que afastam os açorianos de 
uma utilização mais utilitária da 
bicicleta. “Queremos promover 
um diálogo em torno do tema da 
mobilidade nos Açores”, explica. 

A primeira etapa teve início a 2 
de agosto, com a chegada, de bar-

co, à ilha das Flores. Logo aí, Már-
cio sentiu algumas dos obstáculos 
ao uso da bicicleta como meio de 
transporte inter-ilhas. “O trans-
porte de bicicletas nos navios da 
Atlanticoline é algo que não está 
muito bem estudado”, diz. O ci-
clista explica que pagou bilhete de 
veículo, mas no interior do navio 

Márcio Vítor pedalou pelas fajãs de São Jorge e vai agora seguir para a Graciosa

Alexandre Gaudêncio quer 
valorizar “Monte Verde”
O candidato do PSD Açores à Câ-
mara Municipal da Ribeira Gran-
de, Alexandre Gaudêncio, esteve 
esta tarde na praia do Monte Ver-
de por forma a alertar para o pro-
blema de esgotos a céu aberto. 

“É necessário o tratamento das 
águas na zona onde a ribeira de-
sagua, pois atualmente o esgoto a 
céu aberto contribuiu para a po-
luição do Monte Verde gerando 
problemas ambientais e põe em 
causa a saúde pública quer para 
os banhistas quer para a popula-

ção ribeirinha”, afirmou Alexan-
dre Gaudêncio. O candidato “la-
ranja” adiantou ainda que “a si-
tuação tem sido recorrente nos 
últimos anos devido à falta de sa-
neamento básico na maioria das 
ruas das freguesias particular-
mente na Ribeirinha, Matriz, 
Conceição, Santa Bárbara e Ri-
beira Seca”. O social-democrata 
propõe assim “concluir o sanea-
mento básico” acrescentando que 
“essa é uma forma de dinamizar a 
economia local”. ◆  LPS

Jorge Gago  
da Câmara  
vai apresentar 
lista na Vila

A candidatura independente 
Novo Rumo em Vila Franca do 
Campo, liderada  por Jorge Gago 
da Câmara, vai apresentar publi-
camente todos os candidatos aos 
órgãos autárquicos da sua lista  
(Câmara, Assembleia e todas as 
Juntas de Freguesia do concelho), 
este sábado, pelas 21h30 horas, 
no coreto do jardim público An-

não havia nenhum sítio para dei-
xa-la. “Elas estavam todas amon-
toadas, umas em cima  das outras. 
Para quem viaja de bicicleta, um 
desviador ou um raio partido é um 
entrave muito grande”. 

Ainda assim, Márcio foi en-
contrando alguns turistas que ti-
veram a mesma ideia que ele: co-
nhecer os Açores a pedalar, como 
o casal de alemães que conheceu 
no barco, ou o casal João Paulo, 
Gisela e a pequena Sofia de 4 anos, 
com quem subiu até à Caldeira do 
Faial. Ou a família picoense que 
deixa os seus filhos irem para a es-
cola de bicicleta, “ou a senhora 
Graça, que vai de tricicleta das ter-
ras que cultiva para o mercado 
onde vende os seus vegetais”. 

Outro obstáculo que Márcio en-
controu é a falta de respeito dos 
automóveis para com os ciclistas. 
“Quando fizemos esta subida à 
caldeira, fomos ultrapassados por 
um táxi a alta velocidade. Nem re-
parou no facto de virmos com 
uma criança num atrelado”, la-
menta. 

No mapa do Pedal’Açores, Már-
cio já ‘riscou’ Flores, Faial, Pico, 
e São Jorge, de onde sai hoje rumo 
à ilha Graciosa. Para trás ficou a 
ilha do Corvo, devido ao mau tem-
po. Depois da ilha branca, segue 
para a Terceira, Santa Maria e de-
pois para São Miguel, a 25 de agos-
to, a etapa final. ◆ 

Criada equipa 
para combater 
insucesso 
escolar

O Governo dos Açores criou uma 
equipa de professores que vai im-
plementar, a partir do próximo ano 
letivo, o Programa de Formação e 
Acompanhamento Pedagógico aos 
Docentes do 1.º Ciclo, que se en-
quadra na estratégia de combate ao 
insucesso escolar na Região. 

O despacho do Secretário Re-
gional da Educação, Ciência e Cul-
tura, publicado em Jornal Oficial, 
determina a criação desta equipa 
de 10 professores acompanhantes 
nas áreas do Português e da Mate-
mática, com especial incidência no 
segundo e no quarto ano de esco-
laridade. 

O Governo dos Açores preten-
de com este programa facultar aos 
docentes do 1.º Ciclo um acompa-
nhamento de proximidade e de 
qualidade, competindo à equipa de 
professores agora constituída, que 
vai percorrer as várias escolas do ar-
quipélago deste nível de ensino, o 
diagnóstico das dificuldades peda-
gógicas e a dinamização de ações 
formativas, entre outras tarefas. 

Este novo programa visa permi-
tir que os alunos tenham uma me-
lhor resposta e a mais adequada 
possível às suas necessidades e po-
tencialidades, para que, por essa 
via, se possa também combater o 
insucesso escolar. 

A equipa é constituída por pro-
fessores das escolas Roberto Ivens, 
da Maia, Domingos Rebelo, Vito-
rino Nemésio, das Laranjeiras, 
Francisco Ornelas da Câmara e 
Cardeal Costa Nunes. ◆  LPS

Governo avança com novo projeto
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tero de Quental, em Vila Franca 
do Campo. 

O programa do evento vai co-
meçar, às 20h30,com a atuação 
do cantor Carlos Galvão, sendo 
que a apresentação dos elemen-
tos que integram o projeto inde-
pendente deverá arranar a par-
tir das 21h30. 

Jorge Gago da Câmara lidera 
o único projeto independente 
para a presidencia de uma autar-
quia na ilha de São Miguel.  

O candidato vai defrontar nas 
eleições autárquicas de Vila Fran-
ca do Campo as candidaturas de 
Ricardo Rodrigues (Partido So-
cialista) e Rui Melo (Partido So-
cial Democrata). ◆  LPS
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