
Crónica 271 eu acredito plenamente no pai natal 9.7.2019 
 

 

Há dias fui confrontado com a frase de uma diretora regional “confiar “absoluta-

mente” na administração da SATA”.  

 

Quase simultaneamente, a propósito de ter sido constituído arguido por corrupção 

e outras ninharias, o líder da oposição regional açoriana e edil da Ribeira Grande 

mostrava-se “tranquilo de joelhos perante Deus”. Só espero que o IRAE (ASAE regio-

nal) não descubra nada de errado nas especiarias da Feira Quinhentista que ora 

vai começar…. 

 

Alexandre Gaudêncio mantém-se na liderança do PSD/Açores. O anúncio foi feito 

por Sabrina Furtado, secretária-geral do partido, após uma reunião da Comissão 

Política Regional, que durou mais de quatro horas. Aos jornalistas, e confrontada 

com o facto de alguns membros da Comissão terem abandonado a mesma antes 

de terminar, a social-democrata disse que "o que nós pedimos, neste momento, é 

respeito pelas pessoas em causa”. 

 

Foi igualmente notícia a futura vinda da NASA ao vulcão dos Capelinhos para estu-

dar e preparar a ida a Marte (afinal já estamos todos a viver em Marte e não sabía-

mos). 

 

As câmaras municipais começaram a sua folia estival contratando artistas estran-

geiros e portugueses (estes custam entre 20 a 37 mil euros por concerto) em vez de 

darem a primazia aos artistas regionais que mal sobrevivem durante todo o ano. 

 

Nesta semana tivemos ainda a confusão causada por Alexandre Gaudêncio (lema 

Um novo começo para a nossa terra) para a escolha do cabeça de cartaz para o 

PSD-Açores atacar as próximas eleições, com o nome de José Manuel Bolieiro a sur-

gir e a desaparecer sem deixar rasto, sendo substituído por um “independente” 

que, aparentemente é membro do partido há 20 anos, eis que surge Rui Rio, raposa 

velha, a servir uma vingança fria, de luva branca, ao escolher o atual presidente da 

Câmara de Ponta Delgada, Bolieiro, para vice-presidente do partido… (resta saber 

caro Bolieiro se Rui Rio é de confiança para se aceitar essa nomeação e se ele não 

se importa de aceitar quem desconsiderou a velha guarda do PSD-A…). 

Assim anda a oposição regional açoriana a dar tiros nos pés, uns atrás dos outros, 

sem se afirmar nem atinar enquanto o governo regional, carente de ideias, prosse-

gue, autista, o seu calvário. 

 

A situação precária dos trabalhadores da Provise S.A. mantém-se, com muitas famí-

lias em total desespero, com situações de faltas de meios de subsistência e paga-

mento de entidades bancárias bem como de serviços como água, luz, gás. 

Número de funcionários com o vencimento de junho: zero. 

Previsão para o pagamento do vencimento de junho: nenhuma. 

Número de coimas aplicadas pelos inspetores e efetivamente cobradas: desconhe-

cido. Sem luz ao fundo túnel... estes funcionários e suas famílias precisam de todo o 

acompanhamento e apoio. E dos responsáveis nada se ouve, nem do governo…. 

No pasa nada… 

 



Foi, igualmente notícia a British Airways, após ataque informático, e vai ter de pagar 

multa de 204 milhões de multa pela pela agência britânica para a proteção de da-

dos pessoais (ICO), na sequência do roubo de dados de centenas milhares de clien-

tes da transportadora no ano passado. Faz lembrar o que aconteceu nos Açores 

com idêntico roubo de dados dos utentes da saúde…. Só que com desfechos dia-

metralmente opostos. 

Claro que tudo isto desagua mais cedo ou mais tarde como na Hungria, Brasil, EUA, 

e neste fim de semana na Grécia, em mudanças políticas que fazem uma pessoa 

sentir-se grega, lá em Atenas onde a direita ganhou maioria absoluta para gover-

nar. O rumo certo para esta viragem foi um governo alegadamente de esquerda 

que governou como se fosse direita, e abriu alas para que esta lhe viesse mostrar 

como se faz, e o povo, essa massa anónima de gente bruta e ignorante, fez o que 

sempre lhe ensinaram, votou na direita pouco convencidos da falsa estabilidade 

social do governo Tsipras. 

Há quem diga que os políticos e as fraldas devem ser regularmente mudados para 

não cheirarem mal, mas aqui não há quem mude fraldas, ou não há fraldas e tudo 

vai continuar na mesma no próximo ato abstencionista regional. 

 

E termino como comecei… A SATA tem parado o seu avião A330 no aeroporto Sá 

Carneiro pois fica mais barato pagar o estacionamento do que tê-lo a voar…e não 

há responsáveis por este crime, nem são responsabilizada os antigos gestores que 

causaram esta situação, enquanto todos os dias faltam aviões, pilotos, tripulantes 

ou outras coisas para a SATA voar  como deve. Ninguém é culpado, nem responsa-

bilizado, e ninguém tem “cojones” para resolver este impasse qualquer solução fi-

cava mais barata do que esta… 

Dito isto e dado a diretora regional “confiar “absolutamente” na administração da 

SATA” eu que até por vezes penso que sou a virgem maria, até tenho de admitir 
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