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A MINHA NOTA

FFEESSTTAASS  EE  FFEESSTTAANNÇÇAASS.. .. ..

Hoje em dia pela nossa querida região açoriana não há local que se preze que
não tenha as suas festas do ano. Cada qual se esmerando em apresentar o que
de melhor pode exibir.

O problema não está em cada um desejar exibir no seu vasto programa de
festas o que de melhor pode.

O problema, e consideramos bastante preocupante, para não afirmar grave,
é que se gastam milhares e milhares de contos em coisas que de um dia para o
outro já se esfumaram no tempo de vida, quando tanto há ainda para fazer em
benefício de toda uma Região, que continua a ser uma das mais pobres de
Portugal e de toda a Europa.

São semanas e mais semanas ditas culturais, onde a predominância do pro-
grama são comes e bebes e litros e litros de cerveja, ao som de uns tantos
desconjuntados grupos ditos de música, na maioria das vezes sempre a cantar
em inglês.

Por outro lado assiste-se por vezes, na mesma ilha, no mesmo fim de sem-
ana, a dois e três super espectáculos de fogo de artifício, cada qual em rivali-
dade com os outros - sempre a custar dos bolsos dos contribuintes as vastas
somas facturadas pelas empresas de pirotécnia.

No entanto, por aquilo que nos chega através de muito da informação escri-
ta, e visual, continua a haver tanto a fazer em muitos sectores para uma mel-
horia da vivência do açoriano, mas o dinheiro não chega para tudo... Quase que
se fica com a percepção de que a primazia vai para as festas e festanças. O resto
pode muito bem esperar por melhores dias. Formas de governar os dinheiros
públicos...

M. de Oliveira Neto 

N.R. - Chegou ao nosso conhecimento de que no jornal "Correio dos Açores", no arti-
go  "Desvarios piro-musicais nos Açores" da responsabilidade de Luís Anselmo, é afirma-
do "Calcula-se que nestas festas de verão se gastem nos Açores qualquer coisa como
quase 3 milhões de euros (600 mil contos ou até tanto como quase cinco milhões de
dálares canadianos),  e que cerca de 80% deste valor vai direitinho para o exterior, nada
ficando nesta Região, a mais pobre de Portugal".
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