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Restaurantes da Lagoa com quebras de
70% devido à falta de clientes
Pandemia afastou consumidores dos restaurantes e nem a época festiva veio ajudar. Empresários estão preocupados
com o futuro, queixam-se que apoios não são suficientes e pedem mais ajuda Pág. 3
FOTO RODRIGO SOUSA OLIVEIRA / DL

Secundária de
Lagoa faz descoberta inédita
Molusco registado pela
primeira vez em Portugal
em banco de dados de
genética Pág. 6

Aprovado orçamento de 14,2 milhões de euros
Montante para 2021 teve
votos a favor da maioria
socialista e abstenção do
PSD Pág. 12

A história de
Nelo, o barbeiro
antigo jogador e
treinador
Manuel Jaime passou por
vários clubes dentro e
fora de Portugal e levou
Rabo de Peixe aos nacionais Pág. 11
PUB.

As três filarmónicas do concelho continuam paradas e
sem previsão de retoma da atividade Pág. 8 e 9
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Catarina Rola

“Acredita que vieram pessoas de
Ponta Delgada de propósito ver esta
montra?”

Nutricionista
A Sua Saúde Sempre

Alimentação
com Futuro
A alimentaçaõ é um tema
que toca a todos e a cada um de
nós. Todos comemos e estamos,
portanto, dependentes do acesso a
alimentos saudáveis e nutritivos.
Uma sociedade não pode ser con
siderada desenvolvida se estas
questões não estiverem, em grande
parte, resolvidas. O acesso aos ali
mentos e a qualidade da
alimentaçaõ (ou a sua falta) têm,
por outro lado, profundas
implicaçoẽ s ao nível da saúde
pública, do bemestar das pessoas
e do capital humano, afetando, por
tanto, a própria capacidade de uma
sociedade para se desenvolver. A
alimentaçaõ é, além disso, o princi
pal motivo para atividades produti
vas como a agricultura e a pesca,
que transformam profundamente
os ecossistemas da nossa região. A
pegada ecológica e a sustentabili
dade do nosso modelo de
produçaõ , transformaçaõ , trans
porte, distribuiçaõ e consumo são,
por isso, questões incontornáveis
no debate sobre a alimentaçaõ .
Uma alimentaçaõ com futuro re
quer o acesso, por parte de todos,
a uma alimentaçaõ saudável e
ecológicamente sustentável. O fu
turo da alimentaçaõ humana num
mundo
em
crescimento
demográﬁco, com dietas em rápida
mutaçaõ , com escassez crescente
de recursos naturais e num con
texto de alteraçoẽ s climáticas, co
loca hoje desaﬁos monumentais à
ciência e à tecnologia, às políticas
públicas e a todos nós, enquanto ci
dadãos e consumidores. Vencer
estes desaﬁos implica produzir mais
com menos recursos naturais, para
alimentar uma populaçaõ prevista
de nove mil milhões em meados
deste século, com a pegada
ecológica da nossa alimentaçaõ
dentro de limites sustentáveis. É ne
cessário reduzir os atuais níveis de
desperdício alimentar. É necessário
mudar comportamentos e escolhas
alimentares. É necessário propor
cionar a todos o acesso a uma ali
mentaçaõ nutritiva e saudável.

“Aquário de crochet” da loja Larimoda com dezenas de peixes feitos à
mão vence concurso de montras da Lagoa
FOTO SARA SOUSA OLIVEIRA / DL

Proprietária da loja Larimoda foi quem fez à mão mais de 50 peças todas em crochet
Natália Bilhete é o rosto
que recebe quem entra na
retrosaria que tem há 19 anos, na
freguesia do Rosário. E é ela a
autora de cada um dos mais de
50 peixes coloridos do “Aquário
de crochet” com dois metros de
extensão. “Disse ao meu marido,
´ah este ano vou fazer um
aquário para o concurso de
montras´. Pesquisei no Pinterest
e alguns peixes ﬁz sem
esquema”, diz a proprietária e
funcionária
da
Larimoda.
Demorou três meses e meio a
fazer polvos, camarões, o
conhecido Nemo, a Dora,

lagostas, águas vivas, algas e até
um coral. Sempre que tinha um
“tempinho livre” pegava na
agulha e muitas vezes ia até “à
meia noite” os serões dedicados
ao seu aquário. O trabalho longo
e demorado, inteiramente feito à
mão, valeulhe o primeiro lugar
no concurso de montras
promovido pelo Nelag – Núcleo
de Empresário da Lagoa.
Natália diz que a loja participa no
concurso há 19 anos tendo
vencido o concurso pela primeira
vez o ano passado, e agora, em
2020. Diz que ﬁcou feliz pela
vitória mas garante que o melhor

mesmo é continuar a ver a
reação das pessoas. “Acredita
que vieram pessoas de Ponta
Delgada de propósito ver esta
montra?”. Natália diz que são
várias as pessoas que se
deslocam de propósito para
admirar a sua obra de arte que
cativa também os turistas. “Ainda
ontem veio cá um senhor de
propósito que me disse ´senhora,
isto está lindíssimo, tudo ao
pormenor! Eu sou mergulhador e
tinha que vir ver´”, conta a
proprietária.
A montra também delicia os mais
novos: “eles passam aqui, para ir

para a escola e pedem para tirar
fotos. Nunca tinha passado por
uma experiência que envolvesse
tanto as pessoas, deu uma
trabalheira mas valeu muito a
pena pela reação das pessoas, foi
o melhor!”, garante Natália.
No concurso de montras do
passado dia 8 de dezembro, na
Lagoa, participaram 10 lojas do
Rosário, Atalhada e pela primeira
vez do lugar dos Remédios.
O Presidente do Nelag, Luciano
Melo, sublinha que a iniciativa,
que já é tradição também na
Lagoa, “foi um sucesso, pela
qualidade, diversidade dos temas
e criatividade”.
Em segundo lugar ﬁcou a montra
da loja de roupa Vanity Fair,
localizada na Atalhada, e em
terceiro a Casa Batista, no
Rosário.
A iniciativa teve como júri Igor
França, Nonina Medeiros e
Cláudia Borges que, depois de
visitarem todas as montras a
concurso, atribuíram os prémios
seguindo
os
parâmetros
deﬁnidos pelo regulamento do
concurso que se realizou no
passado dia 8 de dezembro. Os
prémios monetários, atribuídos
aos três primeiros classiﬁcados,
variaram entre os 100 e os 300
euros.
SARA SOUSA OLIVEIRA

Iluminação e presépios marcam Natal na Lagoa
Espalhados por diferentes
locais do concelho, o cartão de visita
do concelho: o presépio. No jardim
do convento de Santo António, no
antigo espaço dedicado ao
artesanato, estão cerca de 450
peças do presépio tradicional da
autoria do lagoense Emanuel Maré,
vencedor do concurso de presépios
de 2019. Todo o cenário, com os
tradicionais bonecos da Lagoa,
poderá ser visitado gratuitamente

até ao dia 10 de janeiro e inclui, entre
várias recreações, a apanha do chá,
as caldeiras das Furnas ou as
romarias.
Ainda no mesmo jardim, mas nas
grutas inauguradas há cerca de um
ano, está também aberto ao público
o presépio da autoria da arquiteta
Sónia Pereira que efetuou algumas
alterações nas peças dos dois
espaços. Por cima, no Convento de
Santo
António,
o
Núcleo

Museológico do Presépio também
está aberto a visitas e com horário
alargado em alguns dias.
Na praça de Nossa Senhora da
Graça, na freguesia do Rosário, outro
presépio, de grandes dimensões
pode ser visitado e apreciado junto
com a casa do Pai Natal, instalada na
mesma praça.
Este ano, e à semelhança do que
aconteceu em 2019, várias artérias
de diferentes freguesias do concelho

estão iluminadas, com destaque
para Santa Cruz, Rosário e Água de
Pau.
O concurso de presépios, cujo
vencedor deverá ser divulgado este
mês, conta com 34 participações,
mais 11 do que na última edição. O
concurso, organizado pela Câmara
Municipal de Lagoa, decorre online
e conta com a votação do público e
de um júri.
DL
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“Temonos tentado aguentar mas é muito difícil”
Empresários da restauração na Lagoa falam em quebras de 70%. Nem a época festiva
compensa a falta de clientes que se arrasta há meses
FOTOS SARA SOUSA OLIVEIRA / DL

Abel Cabral é dono de dois restaurantes em Água de Pau
SARA SOUSA OLIVEIRA

“Está a ser muito complicado”
é a frase repetida por todos e por cada
um dos empresários que falaram com
o Diário da Lagoa. Dez meses depois
do início da pandemia, os restaurantes
do concelho não escapam ao
momento difícil que o setor atravessa,
um pouco por todo o país.
João Paulo Costa é proprietário do
restaurante Aromas das Ilhas, na
Atalhada. Garante estar habituado a
crises. O seu espaço nasceu numa, em
2012, mas “agora está pior porque a
crise associase ao medo de sair de
casa”, garante.
Natural da Lagoa, desde os 14 anos
que está ligado ao setor da
restauração e hotelaria. Tem
conhecimento de causa e experiência
acumulada de uma vida inteira
dedicada ao setor que não tem
memórias de dias tão difíceis. Dá
vários exemplos de clientes que foram
e não voltam. Há mais de um ano que
um grupo de 11 amigos, todos com
mais de 60 anos, escolhiam a quarta
feira para jantar no seu restaurante.
“Há duas semanas falei com eles e
perguntei, ´mas vão cancelar o jantar
porquê? Estão com medo de apanhar
o covid aqui?´ Eles disseramme: ´não
estamos com medo de apanhar o
covid aqui, estamos é com medo de
nos juntarmos para ir aos
restaurantes´. As pessoas estão com
medo de se juntarem”, garante João
Paulo Costa. O empresário diz que o
verão de 2019 “foi o melhor dos
últimos nove anos”, e que o

Carla Pereira e o marido gerem o José do Rego

alojamento local e o turismo, que
estava em alta nos Açores, arrastavam
muitos clientes. Agora, o cenário é
bem diferente. “No ano passado
termos 50 almoços aqui era um
domingo considerado fraco, imagine
ontem, domingo, termos dado só dois
almoços”, desabafa. A comparação
deste ano com o ano anterior é
inevitável. Se antes a época do Natal e
ano novo poderiam ser uma almofada
para os meses mais fracos de inverno,
também este ano isso não vai
acontecer. “Em 2019 estávamos
cheios com eventos de Natal, de
empresas e particulares. Este ano, a
meados de dezembro, abrimos o livro
de reservas e não temos uma reserva
que seja para uma festa de empresa”,
lamenta João Paulo.

No Aromas das Ilha o serviço de take
away no Natal e ano novo vem dar
algum alento mas “na última semana
de outubro, os clientes caíram a pique,
com quebras na ordem dos 70 por
cento, à vontade, mais até,
seguramente”, assegura o empresário
que tem a seu cargo cinco
funcionários. João Paulo diz que os
apoios disponibilizados pelo Estado
“não chegam”. “Se as coisas não
melhorarem vou ter de fazer aquilo
que não queria que é ir à banca. Como
estas cinco famílias que eu tenho aqui
há centenas por aí, os governantes
têm de olhar para isto, não é
brincadeira”, alerta. Ainda assim João
Paulo diz que é preciso manter a
esperança mas só dá para viver dia a
dia.

“Isto até dá vontade de chorar”
Aquilo que vai ajudando a manter o
negócio são os almoços que vão
“salvando” as contas já que os buﬀets
temáticos – principal cartão de visita
do restaurante – já quase não se
realizam por falta de clientes. E essa
ausência, notada nos restaurantes um
pouco por toda a ilha, levou este
empresário a ter de pedir ajuda aos
próprios funcionários. “Tive uma
conversa com eles e eles abdicaram
de uma parte do seu salário, eles é
que disponibilizaram logo uma parte”,
conta João Paulo que pára, durante
uns
segundos,
visivelmente
emocionado: “isto até dá vontade de
chorar”, lamenta. Diz que nem na crise
de 2012 teve de fazer tal coisa mas
garante que tem tudo em dia:
subsídios de Natal, férias e impostos.

Empresários queixamse que apoios
são insuﬁcientes
Quem também não consegue pensar
a longo prazo é Carla Pereira. Ela e o
marido são proprietários do
restaurante José do Rego, também na
Atalhada. Ambos ﬁzeram um avultado
investimento na ampliação do espaço
que conta com uma nova sala com
mais 100 lugares, que agora de pouco
lhes servem. As obras terminaram em
maio e desde então só somam
cancelamentos. “Estávamos cheios de
reservas para batizados, na época das
comunhões, comida para fora,
cancelaram tudo” lamenta a
proprietária. Por aqui as quebras
ultrapassam e muito os 50 por cento.
“Costumávamos servir 50, 60 almoços
diários, fora os clientes de ementa.
Agora com a pandemia as pessoas

João Paulo Costa é dono do Aromas das Ilhas
têm medo, notase uma quebra muito
grande depois também não há
turismo, é muito complicado”, diz
Carla Pereira. Agora se chegar aos 20
almoços diários já não é mau.
Até o serviço de buﬀet, com comida
regional, a pandemia alterou. Agora
têm três pratos do dia à escolha do
cliente porque o sistema que tinham
não é viável tendo em conta as
restrições e a própria aﬂuência de
clientes. “Uma casa deste tamanho
tem muita despesa, tenhamos ou não
clientes, temonos tentado aguentar
mas é muito difícil, ﬁcam sempre
coisas atrasadas, não se consegue,
temos fornecedores atrasados, não
tenho vergonha de dizer, é verdade,
vamonos ajudando uns aos outros”,
desabafa a empresária. À semelhança
de João Paulo Costa, Carla Pereira
também se queixa da ajuda do
Governo que não chega para
compensar as perdas e as despesas.
Ainda assim garante: “perante isto
tudo não podemos fechar a porta,
temos de estar a servir o melhor que
se pode, o melhor que se consegue,
temos que faturar pelo mínimo que
seja, tudo é bem vindo”.
“Nesta vida tem que se correr riscos”
Abel Cabral, na área da restauração há
mais de 40 anos, considera que estar
de portas fechadas não deve ser
opção. “Esta época sempre foi fraca.
Agora sem os casais que vinham de
lua de mel para o hotel da Caloura, ou
Bahia Palace, pior. Havia muita mais
gente, mais turistas, essa gente
desapareceu toda, a nossa
comunidade emigrante também que

vinha para as festas do Natal, estamos
vivendo connosco e com o nosso
mercado”, explica o empresário dono
do Bar da Caloura e da Casa do Abel,
na praça de Água de Pau. Neste último
estabelecimento diz que tem tido
saída o “take out” mas em ambos os
restaurantes as perdas chegam aos
70%. A esplanada na Caloura é uma
mais valia, nesta altura, para o
negócio, sobretudo se estiver sol.
Com 24 funcionários, o empresário
teme pelos próximos meses: “o que
está preocupando é o princípio deste
ano, como vai ser. Se vai surgir mais
apoios, ou subsídios, se os layoﬀs
continuam. Se continuarem claro que
vamos aderir porque temos uma
equipa muito grande de proﬁssionais”.
Apesar de reconhecer que o cenário é
negro para todos, Abel vai lançarse
numa nova aventura no mundo da
restauração: no ﬁnal do ano espera
abrir uma marisqueira na zona do
Porto dos Carneiros, na freguesia de
Nossa Senhora do Rosário, que terá
uma linha de bacalhau, um sonho
antigo. “Nesta vida tem que se correr
riscos. Se a gente não arriscar e não
tiver estas ideias malucas a gente não
consegue, tem de se ter uma certa
doidice para se meter numa vida
destas”, diz a rir.
O empresário, natural de Água de Pau,
mantémse, ainda assim, otimista,
apesar de tudo. “Isto é uma luta, é tu
acreditares que as pessoas vão
aparecer e manter uma certa alegria”,
conclui.
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Secundária de Lagoa faz o primeiro re
gisto em Portugal do Peregriana peregra
Descoberta de molusco de água doce inserida em projeto que
conquistou menção honrosa na Mostra Nacional de Ciência

Lúis Filipe Machado
e Marco Pereira
Escola Secundária de Lagoa
CORTESIA FILIPA VIVEIRA

É um “caracolinho”. O
termo era carinhosamente usado por
Filipa Vieira, Diogo Sousa e Miguel
Soares, exalunos da Escola
Secundária de Lagoa (ESL), quando
estavam a manipular, em laboratório,
o Peregriana peregra, um molusco
de água doce. Nessa altura, ainda
nem sabiam que tinham feito uma
descoberta e que ninguém a tinha,
sequer, registado em Portugal.
“Era muito pequenino. Para fazer a
extração do DNA tivemos que tirar a
carapaça do ´caracolinho´, depois
ﬁzemos o PCR como se faz com a
covid19, ﬁzemos a eletroforese e
mandamos para sequenciação no
continente”, começa por explicar
Filipa Vieira, ao Diário da Lagoa. A
agora aluna do primeiro ano de
Ciências Biomédicas Laboratoriais na
Escola Superior de Saúde do Porto,
sabe do que fala. Ela, os outros dois
colegas e a professora Alexandra
Seara, da ESL, com duas
investigadoras da Universidade dos
Açores (UAc) – Manuela Parente e
Ana Cristina Costa – conseguiram um
feito inédito. O grupo é responsável
pelo primeiro registo, em Portugal, a
partir dos Açores, do molusco
Peregriana peregra no GenBank, a
base mundial de registo de genética
de milhares de seres vivos de todo o
planeta. “Foi engraçado porque nós
coletamos uma espécie, que era a
Radix balthica. Depois os resultados
do laboratório no continente vieram
nos mostrar que aquela espécie não
era a que pensávamos mas outra
identiﬁcada pela primeira vez aqui
nos Açores, ainda ninguém tinha
feito um estudo molecular e
registado no GenBank em Portugal”,
explica Alexandra Seara.
Espécie foi detetada nas Furnas
Mas como chegaram a esta
descoberta? A viagem começa em
2018 com uma turma do 12º ano da
ESL e um projeto de Erasmus+ que se
concretizou entre a Lagoa e a Suécia.
“Aqui nos Açores e na Suécia há um
problema relacionado com um
parasita que afeta o gado ovino e
bovino. Como tínhamos esse parasita

Utilização de
“drone” em
atividades
escolares
CARTOON SOFIA CATELA

SARA SOUSA OLIVEIRA

Filipa Vieira, Diogo Sousa e Miguel Soares foram orientados pela professora Alexandra Seara
em comum nos dois países
decidimos investigar esse tema”,
conta Alexandra Seara. O tal parasita
afeta a condição física do gado e é
responsável por elevadas perdas
económicas.
Na Suécia, surgiram várias
diﬁculdades: “o clima deles limitou
os muito na recolha de amostras e
das vezes que saíram para o campo
para apanhar os caracóis não os
encontraram”, sublinha a docente.
Sorte diferente tiveram os alunos
açorianos que arregaçaram as
mangas e na zona das Furnas
conseguiram encontrar o que
procuravam. “Sabíamos que aqui nos
Açores havia uma espécie de
molusco terrestre que transmite o
parasita fasciola hepática às vacas. A
nossa ideia era veriﬁcar se haveria
outras espécies de moluscos que
também
pudessem
ser
transmissores. Sabíamos que este
molusco vive em pastagens em zonas
com água, tipo os tanques das vacas,
charcos, meios alagados”, prossegue
Alexandra Seara. Está cientiﬁcamente
comprovado que o molusco que
transmite o parasita – a fasciola
hepatica – às vacas é a “galba
truncatula”. “Fazianos confusão
como é que só um era responsável
pela transmissão do parasita”, admite
a docente responsável pelo projeto.
Entre o trabalho de campo e os
resultados ﬁnais passaramse quase
dois
anos.
Contribuíram
positivamente para a investigação, a

chegada de material de laboratório
de ponta à ESL. A Secundária da
Lagoa é a única da região a ter um
termociclador, uma máquina que
permite fazer cópias de DNA, usada
para os testes covid19. Mas ainda
antes de terem disponível o material
de laboratório na escola, a professora
e os três alunos foram várias vezes à
UAc aprender com quem sabe. “O
trabalho foi feito em parceria com o
departamento de Biologia da UAc
com a professora Ana Cristina Costa
e a investigadora Manuela Parente,
sem este apoio, este tipo de trabalho
não se consegue fazer”, garante
Alexandra Seara.
O grupo da ESL contou também com
a ajuda do professor jubilado Frias
Martins,
malacólogo,
um
investigador que se dedica ao estudo
dos moluscos, “um dos melhores a
nível mundial”, garante a docente.
Secundária de Lagoa a única a
representar os Açores
Nos últimos meses da investigação a
pandemia, também neste caso,
afetou o desenrolar do projeto
levado à Mostra Nacional de Ciência.
“Não pudemos aprofundar muito os
resultados, trabalhamos com poucas
amostras. Ainda assim, o que
podemos concluir foi que não
podemos descartar a hipótese da
´ﬁzela´ não ser um hospedeiro
intermediário”, explica Alexandra
Seara. E também não é de descartar
a possibilidade da Peregriana

peregra, registada pela primeira vez
pelo grupo da ESL, transmitir o
parasita.
O momento da atribuição da menção
honrosa ao projeto da Secundária da
Lagoa foi acompanhado em direto
por Filipa Vieira. “Tinha saído da
universidade, estava no autocarro a
ir para casa e só oiço, no telemóvel,
que o projeto vencedor da menção
honrosa é o projeto da fasciola
hepatica, e eu, ´ai meu deus não sou
eu!´”, conta a aluna que diz ter ﬁcado
“emocionada” por ser “muito bom
saber que, de entre todos os
envolvidos, o nosso projeto foi um
dos premiados”.
No total, participaram 54 projetos
sendo a ESL, a única a representar os
Açores. A menção honrosa que
conquistaram, na Mostra Nacional de
Ciência, é um passaporte para uma
participação na Expo de Ciência do
Luxemburgo que se irá realizar online
em março de 2021.
Sobre a importância deste tipo de
atividades, extra curriculares, Filipa
dá um exemplo: “ainda ontem na
universidade tive que utilizar uma
micropipeta. Ao contrário de todos os
meus colegas eu já sabia utilizála
porque já a tinha utilizado com a
professora Alexandra”. O trabalho foi
moroso e enfrentou vários
obstáculos mas os resultados não
desiludem e o projeto coloca a
Secundária da Lagoa no mapa
nacional da biologia molecular.

Desde outubro que
o Clube de Geocaching tem
um drone, podendo assim de
senvolver várias outras ativi
dades e trabalhos, que
também são uma mais valia
para as suas atividades habi
tuais de Geocaching. Uma das
atividades (realizada neste pri
meiro período de aulas), con
sistiu em aprendizagens
relativas à utilização do drone
do Clube (montagem, prepa
ração, pilotagem e realização
de ﬁlmes). Este primeiro
evento contou com a pre
sença de oito alunos e quatro
professores.
Em várias das atividades pro
movidas pelo clube, e utili
zando o drone, foram
produzidos diversos ﬁlmes,
com o objetivo de apoiarem
diversos projetos escolares,
nomeadamente: ﬁlmagens
das lagoas das Furnas e Sete
Cidades para um projeto turís
tico de um dos grupos de tra
balho dos alunos ﬁnalistas do
12º G; ﬁlmagens e fotos para
os projetos de Cidadania (na
vertente da Intercultaridade)
das turmas PROFIJ, 12º F e 12º
G. Este clube colaborou, reali
zando diversas ﬁlmagens, na
produção do ﬁlme "Jerusa
lema”, relativo às comemora
ções do vigésimo aniversário
desta Escola.
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Leituras de Natal trazem presentes à EBI de
Água de Pau
Em tempos de pandemia, novas formas de celebrar o Natal trazem à escola o espírito da competi
ção saudável e da paixão pelas histórias
Celebrar o Natal na escola
é, para a Biblioteca da EBI de Água
de Pau, fundamental no tempo di
fícil e algo solitário que vivemos. O
convívio, a partilha e as atividades
festivas são, nesta quadra, fatores
que em muito contribuem para
uma felicidade e estado de espírito
capazes de renovar energias e de
unir a comunidade educativa, tam
bém ela uma grande família. Por
isso, mesmo sem as tradicionais
festas e ajuntamentos, a Biblioteca
Escolar (BE) procurou outras for
mas de lembrar a data e os valores
a ela associados com atividades lú
dicas e cativantes, cujo suporte,
como não podia deixar de ser,
foram os livros.
Assim, foram lançados, durante o
mês de dezembro, vários desaﬁos
literários sobre livros de Natal, em

Kahoot, com o apoio de suporte
áudio da história, recolhido ou
criado pela equipa da BE. Ao todo,
participaram mais de duzentos alu
nos na iniciativa, sendo os vence
dores a turma do 3.º/4.ºB, no
concurso dedicado à obra “O Pai
Natal que veio do Espaço”, de
Mário Contumélias; a aluna Amélia
Rodrigues, da turma do 7.ºB, no
desaﬁo relacionado com o livro “Eu
sei tudo sobre o Natal”, de Nathalie
Delebarre; o aluno João Sousa, da
turma do 8.ºB, no concurso sobre
o conto “A Noite de Natal”, de Sop
hia de M. Breyner Andresen; e a
aluna Diana Craveiro, da turma do
7.ºA, no desaﬁo concernente à
obra “Sr. Pivete”, de David Wal
liams. Os vencedores foram con
gratulados com um livro adequado
à sua faixa etária.

FOTO DR

Laura Câmara, vencedora do
concurso “O magníﬁco leitor”

Presenteada foi também a nossa
excelente leitora Laura Câmara, do
6.ºB, que foi a grande vencedora
do concurso “O Leitor Magníﬁco”,
com onze livros da biblioteca requi
sitados neste período. Entrevistada
pela equipa da Biblioteca, a aluna
falou da sua paixão pela leitura, ex
plicando que ler lhe traz felicidade
e a faz sentir muito bem. Destacou,
nesta conversa, a sua preferência
pela obra “Os Livros que devora
ram o meu Pai”, de Afonso Cruz,
uma das que requisitou nestes
meses, após ter participado com a
sua turma na sala de fuga inspirada
na sua história. Questionada tam
bém sobre a nossa biblioteca, a
aluna mencionou que adora este
espaço desde que entrou para a
escola, porque os livros disponíveis
são muito interessantes e as assis

tentes da Biblioteca são muito sim
páticas. Por último, a aluna reco
mendou como leitura para jovens
da sua idade o livro “A Avozinha
Gângster”, de David Walliams, por
ser um livro muito engraçado.
A BE aproveitou também esta
época para fazer, na sua entrada,
uma exposição dos livros novos ad
quiridos ou doados neste período,
que são em grande número, convi
dando os alunos a voar com as ore
lhas de borboleta da Mara, usar
um feitiço do Harry Potter ou vestir
a emoção preferida do seu Mons
tro das Cores durante as férias,
porque a magia do Natal pode
também ser a descoberta de um
livro especial. Boas leituras natalí
cias!
SÓNIA FERREIRA
EBI de Água de Pau

Um Cheirinho de Natal
Apesar do díﬁcil momento que atravessamos devido à pandemia, na escola anda no ar um cheiri
nho a Natal
FOTOS DR

A época natalícia é
sempre um período muito especial
para todas as crianças e a
comunidade escolar costuma
comemorála com muita alegria e
festa. Apesar das restrições
impostas atualmente pela covid
19, este ano não foi exceção e a
comemoração fezse, embora
adaptada às novas circunstâncias.
Ao entrarmos na escola é
impossível não nos apercebermos
de que o Natal se aproxima, pois
ela vestiuse com as cores e
decorações próprias da época. Por
todo o lado se vêem árvores,
presépios e as mais diversas
decorações natalícias feitas nas
aulas de Educação Visual e de
Educação Tecnológica. Os alunos
elaboraram bonitos enfeites de
Natal, apelando à imaginação e
criatividade e recorrendo, sempre
que possível, ao reaproveitamento
e reciclagem de materiais, pois o
Natal querse sustentável, e este é
um conceito que urge incutir nas

crianças. As turmas espalharamse
pela escola, com os respetivos
professores, decorandoa e
dandolhe um ar de alegria e festa.
No ﬁnal do primeiro período do
presente ano letivo, a comunidade
educativa não se reuniu no
Pavilhão Central da EB 2 Padre
João José do Amaral para ouvir os
cânticos de Natal entoados pelas
crianças numa grande festa. As
circunstâncias atuais levaram os
professores de Educação Musical a
recriar a atividade, sendo as Boas
Festas cantadas pelas turmas
(acompanhadas pelos professores

de Educação Musical) à porta das
salas de aula e de cada pavilhão,
alegrando todos os ouvintes e
recordando que, mesmo nestes
tempos difíceis, a época festiva é
para ser comemorada.
Apesar de na escola haver um
ambiente
de
festividade,
infelizmente, nem todos os lares
têm a sorte de poderem viver esta
época com alegria. Em tempo de
crise como a que atravessamos,
muita gente tem os seus empregos
perdidos ou em suspenso e, foi a
pensar nestes casos, que a equipa
da Biblioteca Escolar organizou o
"Comboio do Pai Natal", para
angariar alimentos. À semelhança
do que é habitual, a comunidade
escolar foi solidária e o comboio
encheuse de bens alimentares
que permitiram fazer dois cabazes
que foram entregues a duas
instituições do concelho de Lagoa.
Boas Festas e votos de um bom
2021!
ANA PÁSCOA
EBI de Lagoa

“Porque Somos Como Somos” de Carvalho, professor de Ciências
No passado mês de
novembro, os alunos do 6ºano
deslocaramse à Expolab a ﬁm de
visitarem a exposição: "Porque
somos Como somos", sobre a
evolução das espécies.
Na Expobab, os alunos puderam
vestir a bata de cientistas e
realizar, em laboratório, várias
experiências baseadas na obra
“Física no Diaa Dia”, de Rómulo

FísicoQuímicas que muita gente
conhece por António Gedeão, o
autor do poema “Pedra Filosofal”.
Os alunos tiveram ainda outras
experiências,
tendo
ﬁcado
encantados com um cão robot e
aprendido algumas noções de
programação.
Foi uma manhã muito animada e
divertida.
SUSANA MARTINS
EBI de Lagoa
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João Machado é o músico mais velho da banda de Água de Pau

Não há previsão de regresso, mas
os músicos de Água de Pau, Santa
Cruz e Rosário estão ansiosos por
retomar a atividade

Graça Andrade é presidente da Fraternidade Rural desde 2008

Paradas e com perda de
receita, ﬁlarmónicas do
concelho sobrevivem
com apoios
SARA SOUSA OLIVEIRA
COM MARIA LEONOR BICUDO

As três ﬁlarmónicas do
concelho da Lagoa estão a sofrer
com o impacto da pandemia. A ati
vidade do setor encontrase para

lisada. Os ensaios estão cancela
dos, as sedes vazias, as luzes apa
gadas e os instrumentos parados.
Agora reina o silêncio onde antes
se ouviam clarinetes, trombones,
saxofones, trompetes e bombos.
Fraternidade Rural teve 30 atua
ções canceladas

É na sala de ensaios, com as cadei
ras ainda alinhadas e as partituras
nas estantes, que a presidente
Graça Andrade, da ﬁlarmónica Fra
ternidade Rural conversa com o
marido Marco, que é músico na
banda há 24 anos. Foi por causa
dele que ela ingressou na ﬁlarmó
nica, em 2002, quando já namo

ravam. Com o barulho de fundo do
ﬁlho Francisco a tocar os bombos,
que já ganhavam pó, fazem contas
às atuações que tinham agenda
das para este ano. Graça sugere
que “fora da freguesia deviam ser
umas 20”. O marido acrescenta:
“mais os 11 serviços para a nossa
paróquia que são gratuitos”. Um a
um, foram sendo cancelados, e a
dirigente começou a temer pela
festa da padroeira. “Só pensava
que quando chegasse à Nossa Se
nhora dos Anjos a banda tinha de
fazer uma alvorada para alegrar o
povo”. A 15 de agosto, a ﬁlarmó
nica não só fez a alvorada, como
participou na eucaristia. Os 35
membros da banda formados em
ﬁlas de três, em vez dos habituais
quatro para assegurar o distancia
mento, percorreram a freguesia a
tocar o hino. Com vasos de plantas
à porta para os receber, muitos
foram os pauenses que, bem cedo,
em pijama ou camisa de dormir,
assistiram emocionados à passa
gem da ﬁlarmónica que já não ou
viam há mais de meio ano.
Estrela d’Alva com ensaios por
naipes
Ao contrário das outras bandas, a

ﬁlarmónica Estrela d’Alva, em
Santa Cruz, ainda retomou os en
saios. Primeiro com o maestro
através da internet e depois pre
sencialmente, mas de uma forma
diferente daquela a que estavam
habituados. A desinfeção das
mãos à entrada da sede e o uso de
máscara até à hora de tocar passa
ram a ser regra. Os 42 elementos
que compõem a banda deixaram
de ensaiar em conjunto para per
mitir o distanciamento. O ensaio
semanal veio dar lugar a quatro ou
cinco por naipes. “Um ensaio só
de percussão, um só de trompetes
e trombones, um de saxofones
com clarinetes, e outro para as
tubas e bombardinos”, foi a me
dida tomada pelo presidente Ri
cardo Tavares, mas que não durou
muito devido ao aumento de
casos positivos no concelho. A
única vez que as fardas da Estrela
d’Alva saíram do isolamento dos
armários durante a pandemia foi
no dia de Todos os Santos. Nem a
máscara com o logótipo da banda
esconde a tristeza com que o pre
sidente recorda o cancelamento
do calendário de verão que estava
cheio, incluindo a viagem que iam
fazer à Graciosa.
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Lira do Rosário não celebrou o
centenário
Também a ﬁlarmónica Lira do Ro
sário foi assolada pelos cancela
mentos. Com os olhos claros a
brilhar, o presidente Paulo Cor
deiro conta como a banda, fun
dada em abril de 1920 passou o
100º aniversário sem celebração.
A música Catarina Rodrigues re
lembra como estavam entusias
mados a ensaiar para “uma festa à
altura” que, com a imposição dos
cordões sanitários, nunca se che
gou a realizar. Só em outubro, pela
festa de Nossa Senhora do Rosá
rio, é que aproveitaram a data
para não deixar o centenário pas
sar em branco. Tocaram o hino da
ﬁlarmónica, mesmo sem ensaios,
porque “toda a gente o sabe quase
sem partitura”, brinca Catarina.
A rotina de ensaios e atuações era
cansativa. Nuno Tavares, músico
no Rosário há 16 anos, recorda os
domingos que saía de casa às 8h e
só regressava às 23h. Porém, de
pois de tantos meses sem tocar, já
todos sentem falta da azáfama. É
com angústia que João Machado,
de 71 anos, fala sobre esta para
gem. “Já estou numa idade avan
çada e qualquer dia vou ter de
deixar de tocar. Gostava de estar a
aproveitar este tempo, mas está
tudo parado”. Para o “tio João”,
como é conhecido o elemento
mais velho da banda de Água de
Pau, a sede tem um signiﬁcado es
pecial. Outrora foi a sua escola pri
mária: “foi onde aprendi a ler e
onde mais de 40 anos depois vim
aprender a tocar”.
Todos os músicos estão ansiosos
por voltar e, para José Carlos, da
Fraternidade Rural, a prova foi
dada quando os músicos se tive
ram de se juntar às 7h para tocar
a alvorada em honra de Nossa Se
nhora dos Anjos. “Este ano acor
dar cedo deixou de ser um
problema, porque já são muitos
domingos sem tocar. Um músico
não se sente um músico sem ser
viço ao domingo”. O saxofonista,
que toca desde 1981, encontra no
grupo um escape. “Quando esta
mos com dores de cabeça e vimos
para a banda elas desaparecem”.
É como um remédio milagroso
também tomado por Catarina a
quem a ﬁlarmónica do Rosário
permite “abstrair dos problemas
da vida pessoal”. Já em Santa Cruz,
a sede é considerada uma “se
gunda casa”, quer para Nicole
Melo que, apesar dos 23 anos pre
fere os serviços da banda a um fes
tival, quer para João Arruda para
quem, ao longo de 45 anos de
banda, são raros os dias que não
se desloca à sede.

Paulo Cordeiro é presidente da Lira do Rosário há 22 anos
Filarmónicas têm prejuízo de 10
mil euros
A pandemia trouxe perdas desde
os 5 mil euros que a banda do Ro
sário estimava fazer em serviços
aos 10 mil de Água de Pau. Ambos
os caixas ﬁcaram a zeros, porque
não têm como gerar receita. É com
o apoio de 2500 euros, atribuído
pelo Governo, de outros 2500
pela Câmara Municipal de Lagoa e
a quantia variável cedida pelas
juntas de freguesia que as ﬁlarmó
nicas têm sobrevivido. Os apoios
servem para pagar as contas que
continuam a chegar à porta de
todas as bandas como a água e luz
da sede e para investir em conser
tos de material. O marido da pre
sidente da ﬁlarmónica de Água de
Pau mostra como as dezenas de
instrumentos encostados há
meses criam “genebra” e ﬁcam se
lados. A cada reparação que “é
sempre para cima de 100 euros”
juntase a necessidade de adquirir
fardamentos “que rodam os 300
euros por pessoa”. Cerca de 10
músicos devolveram a sua farda.
Não pela falta de uso, mas porque
deixou de servir, especialmente às
crianças.
O futuro é incerto, mas nenhuma
ﬁlarmónica pondera fechar portas.
Para a dirigente do coletivo de
Água de Pau “uma freguesia sem
uma banda é uma freguesia
morta”.

Ricardo Tavares é presidente da Estrela D´Alva há dois anos

João Arruda é músico na Estrela D´Alva

Catarina Rodrigues toca na Lira do Rosário
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Palma Rolim. 24 anos ao serviço do Santa
Clara que já lhe guardou um cantinho da
história
António Palma Rolim é vicepresidente do Santa Clara e é dirigente do clube há 24 anos. Foi treina
dor, secretário, diretor. Foi o “bombeiro de serviço”, assume
CORTESIA CDSC

quando é que o futebol passa de uma
curiosidade para um lugar central na
sua vida? “O futebol começa a crescer
na minha vida quando comecei a trei
nar e comecei a ganhar. Nesse ano de
estreia, nos infantis, ganhamos tudo o
que havia para ganhar”, responde, res
salvando que, acima de tudo, preocu
pavase em “formar os homens do
amanhã” e não “os jogadores do
agora”.

RUI PEDRO PAIVA

No desportorei, há uma
velha máxima, que se tornou ainda
implacável face às leis do mercado: no
futebol tudo muda de um dia para o
outro. Ou quase tudo. O Santa Clara
não é exceção. Com uma gloriosa his
tória centenária, o clube açoriano
também se foi transﬁgurando ao
longo dos últimos anos, até ser, hoje,
um dos clubes a marcar presença nos
mais importantes palcos do futebol lu
sitano. Mas há coisas que parecem
não mudar – ao mesmo tempo que
dão ideia de sempre terem existido.
Pessoas, sobretudo, qual missão her
cúlea de resistir ao imediatismo efé
mero.
Já é uma tradição. Todos os jogos do
Santa Clara em casa, pelo menos duas
horas antes do jogo, lá está ele: Antó
nio Palma Rolim, de bigode branco
aﬁado, calvo na frente e sempre agi
tado para conﬁrmar se está tudo
orientado para o encontro decorrer
sem percalços. Quem costuma ir ao
estádio de São Miguel, já notou certa
mente na presença do diretor de
campo dos ‘encarnados’ de Ponta Del
gada. Um homem que está ligado ao
Santa Clara há 24 anos. “É uma paixão,
é a vontade, é o esforço, é a dedicação
e o acreditar, que também é muito im
portante”, explica Palma Rolim ao Diá
rio da Lagoa, questionado pelo
segredo se servir um clube há mais de
duas décadas.
Uma história que começa em 1997.
No mundo, Bill Clinton iniciava o se
gundo mandato como presidente dos
Estados Unidos; nos Açores o PS cum
pria o primeiro ano de governação de
Carlos César após 20 anos de PSD. Na
tural de Portel, distrito de Évora, Palma
Rolim, militar de carreira, estava desde
1993 nos Açores, tendo chegado para
cumprir uma comissão de serviço da
Marinha.
Interessado por futebol, Palma Rolim
assinava a crónica desportiva no jornal
Açoriano Oriental, numa altura em
que o mais antigo jornal do país era li
derado por Gustavo Moura. “Eu es

“

Palma Rolim não falha nenhum jogo do Santa Clara em casa

“Paixão pelo Santa
Clara, paixão pela ilha,
paixão pelos Açores...”
tava ligado à comunicação social, ao
Açoriano Oriental e tirei o curso de
treinador para melhorar e para escre
ver as crónicas desportivas. Foi essa a
minha intenção”, conta.
Mas o curso acabaria por ter outras
utilidades. Face ao que escrevia e com
um canudo de treinador, acabaria por

receber um convite do Santa Clara
para orientar a equipa de infantis. Do
banco das redações, para o banco dos
suplentes: e “foi aí que tudo come
çou”.
Palma Rolim assume que tinha “curio
sidade” para experimentar o futebol.
E começou em glória. Pergunta:

“Bombeiro de serviço”
Não largou mais o futebol, mesmo
que o Santa Clara o tenha largado. A
sua ligação ao clube sofreu um inter
regno entre 2000 e 2002, decisões da
direção de então. Passou pelo Águia,
pelo Operário e pelo Vitória do Pico da
Pedra, mas, como bom ﬁlho à casa
torna, haveria de regressar ao Santa
Clara. “Depois do regresso, nunca
mais saí”.
Nunca mais saiu, mas acabaria por al
terar de funções ao longo dos anos.
Tirou um curso de massagista no en
tretanto e haveria de assumir funções
no secretariado. Durante muito
tempo estava inscrito como treinador
e diretor. “Era, entre aspas, o tapa bu
racos, para o que fosse necessário. Era
o bombeiro de serviço”, diz, soltando
uma gargalhada sincera e assumindo
que com o tempo foi se afastando do
treino para assumir as funções de di
rigente. Agora, com a devida distância,
não tem dúvidas: “o bichinho do diri
gismo superou o do treino”.
Ao longo dos anos, foram várias as
funções que teve no clube, das quais
destaca o de diretor dos escalões de
formação. Atualmente, também é
vicepresidente do clube. Um clube
que mudou bastante ao longo dos
anos. “Há uma evolução que vejo pela
positiva. Mudou muita coisa, quanto
maior o nível, maior é a exigência”, as
sinala.
A ele já ninguém lhe tira o lugar na
fase mais histórica do clube, que tem
arrecadado presenças na primeira liga
de futebol época após época. “É um
orgulho. Hei de ter sempre esse orgu
lho de fazer parte da história do clube.
Quem não gosta?”. A pergunta retó
rica é seguida da defesa do património

do clube. Um património que não
deve ser descurado, apesar das mu
danças exigidas pela alta competição.
“É importantíssimo manter o patrimó
nio de um clube. A história fazse
disso, a história é feita de pessoas, o
clube é dos sócios e os sócios fazem o
clube”, aﬁrma.
Com tantos anos ligados ao Santa
Clara, Palma Rolim hesita quando
questionado pelo melhor momento
ao serviço dos ‘encarnados’. Depois, o
olhar reluzente e a voz orgulhosa indi
cam que já escolheu o momento: a
subida de divisão em 2018. “Foi a su
bida de divisão, o que aconteceu foi
um momento histórico muito bonito.
E depois o desaﬁo de conseguir criar
estabilidade e ver a equipa crescer e a
projetar a região ao mais alto nível”.
Já o pior momento, pelo oposto, foi a
descida de divisão em 2002/03. Foi
um “percurso no deserto”, marcado
por “muitas diﬁculdades”. “Foi preciso
muito trabalho e esforço para conse
guir superar as diﬁculdades. E alguma
sorte, no futebol também é preciso
sorte”, diz, apontando também a pan
demia da covid19, que obrigou os
açorianos a jogarem em Lisboa na
condição de visitado como uns mo
mentos mais complicados.
Com tantos anos, apanhou dezenas
de dirigentes, de treinadores e joga
dores. Histórias não faltam: como
quando cozinhou favas com entre
costo para Vítor Pereira, então treina
dor do Santa Clara, que viria a ser
bicampeão pelo FC Porto. “Ainda hoje
ele fala nas favas, guardo com muito
carinho e muita paixão a passagem do
treinador Vítor Pereira”.
Até porque a culinária é também uma
das suas paixões, juntamente com o
dirigismo – além de vicepresidente do
Santa Clara, António Palma Rolim pre
side ao Clube Açoriano de Pesca Des
portiva. E claro, entre as paixões da
sua vida – onde a família, óbvio, está
em primeiro lugar – encontrase, evi
dentemente, a ilha que escolheu para
viver e onde já nasceram os seus
netos. “Paixão pelo Santa Clara, paixão
pela ilha, paixão pelos Açores. Quando
se faz as coisas que se gosta e coloca
se lá paixão é bom. É isso que dá vida”.
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Nelo. Um treinador de barba rija
Da carreira de jogador à glória como treinador que subiu o Rabo de Peixe aos nacionais, Nelo junta
ao futebol a paixão pelo corte de barba e cabelo com a sua barbearia no Rosário
CORTESIA BARBEARIA NELO

RUI PEDRO PAIVA

Em 2012, Nelo tinha 27
anos e uma carreira de futebolista que
tinha passado por 12 clubes diferen
tes, contabilizando os da formação.
Naquele ano, alinhava no Tourizense,
concelho de Tábua, e tinha tudo
pronto para ir para o Luxemburgo.
Não foi. Ingressou no Operário e a par
tir daí a sua vida iria mudar. Com a pai
xão pelo futebol e pelo corte de
cabelos, acabaria por encontrar a sua
nova casa na Lagoa.
Mas voltando àquele momento chave
em 2012. Nelo pensava que ia jogar
no Luxemburgo mas, à última da hora,
acabou por não ir. Surgiu a hipótese de
vir jogar para o Operário, por insistên
cia do Mister Francisco Agatão. Nove
anos depois, assume que não estava
muito virado em vir para os Açores
“Eu estava muito reticente, não queria
muito vir para os Açores. Depois decidi
arriscar e acabei por vir. Mas vinha só
por um ano, entretanto passaram
oito”, diz Nelo ao Diário da Lagoa (DL),
soltando uma gargalhada.
Contudo, a estadia na Lagoa acabaria
por ter um interregno. Depois de dois
anos “muito bons no Operário”, em
dezembro de 2013 teve oportunidade
ir para o campeão nacional de Mo
çambique, o Liga Desportiva de Ma
puto, uma experiência, que, diz, serviu
“para organizar a vida e o futuro”.
O seu futuro acabaria por passar pelo
regresso aos Açores. E à Lagoa. Bom
ﬁlho à casa torna. Pendurou as botas,
abriu a barbearia encostada à igreja
do Rosário e haveria de começar a car
reira de treinador. Primeiro, como ad
junto do Operário, depois como líder
de uma equipa que fez história ao ser
viço de Rabo de Peixe. Tudo isso sem
nunca largar a tesoura, a barba e os
cabelos. Mas vamos por partes.
A carreira de jogador e a breve glória
de treinador
Nelo acabou a carreira de jogador
novo para aquilo que é a prática no fu
tebol. Tinha 30 anos e somava passa
gens pelo Real, Brabantia (Holanda),
Mannheim (Holanda), Mirandela,
Sporting Ideal e uns quantos outros. E,
claro, não se pode falar da carreira de
Nelo sem esquecer a passagem pela
formação do Sporting. “Analisando a

minha carreira há um sabor meio
amargo”, reconhece, apontando a
saída precoce para a Holanda como
um momento “fundamental” na car
reira.
Aos 16 anos já estava nos seniores do
Real e aos 19 saiu para os holandeses
do Brabantia. Nesse tempo, estava à
frente dos seus colegas de formação
no Sporting, muitos que depois vira
ram estrelas mundiais. A carreira pa
recia promissora, mas uma lesão
grave afetou a sua primeira experiên
cia internacional. “Tive uma lesão
grave e depois tinha ânsia de recupe
rar rápido para demonstrar serviço,
logo num país que não é o nosso,
numa experiência nova pela primeira
vez. Não conseguir dar esse contri
buto, ao mesmo tempo que via cole
gas, como o Nani ou o Vaz Tê, a
singrarem. Foi numa fase muito difícil
para mim e este foi o grande amargo
de boca da minha carreira”, explica.
Ao longo da carreira, iria ser sempre
marcado pelas lesões, que o impedi
ram de procurar atingir outros palcos.
Ainda assim, ﬁrmouse como um dos
bons laterais direitos do Campeonato
de Portugal. “Às vezes perguntam se
tenho saudades de futebol. Eu não
tenho saudades nenhumas de jogar
futebol”. Mas, o futebol não saiu dele.
Mal acabou a carreira de jogador, co Nelo tem a sua barbearia na freguesia de Nossa Senhora do Rosário
meçou a treinar, passando a adjunto
de André Branquinho no Operário,
nas temporadas 2016/17 e 17/18.
Sairia para abarcar a primeira expe
riência como treinador principal ao
serviço do Rabo de Peixe. Uma época
apenas, mas que serviu para entrar na
história do clube dos ‘pescadores’.
Com um percurso praticamente imba
tível (apenas uma derrota), Nelo lide
rou a equipa à tão almejada prova
nacional. Uma subida ao Campeonato
de Portugal com que o Rabo de Peixe
sonhava há tanto tempo. “Foi preciso
meter muitas regras, muitas pessoas
falam dos resultados, mas aquilo foi
mudar um clube, coisas que estavam
enraizadas e que nunca tinham sido
mudadas. A minha grande satisfação
foi essa. Foi histórico e isso ninguém
pode apagar”, destaca Nelo, que
nunca irá esquecer o dia 8 de Março, pentinamente. “A direção prometeu dor, que Nelo espera retomar “o mais
quando uma vila inteira saiu à rua para uma coisa, não cumpriram, eu decidi rápido possível”, num “clube em que
celebrar a subida do Rabo de Peixe.
seguir a minha vida”, aﬁrma, fazendo se sinta desejado por todos”. “Tenho
Na corrente época, era previsível que questão de destacar que “não abdica” esse objetivo de fazer carreira como
orientasse a equipa no Campeonato das “suas regras”. A decisão marcou treinador, porque gosto, sou apaixo
de Portugal, mas acabou por sair re um interregno da carreira de treina nado pelo treino e pelo futebol, mas

“

“Fui sempre o barbeiro
em todas as equipas
que passei (...) muitos
deles estão agora na
primeira liga”

sei que tenho um longo caminho a
percorrer”.
A “arte engraçada”
Mas, enquanto treinava, Nelo man
teve uma vida paralela. Usando uma
comparação digna de quem convive
com as lides capilares, Nelo é como
aqueles champôs dois em um: além
de treinador, é barbeiro. O corte de ca
belo e de barba é, tal como o desporto
rei, uma paixão antiga. Nelo, que na
verdade se chama Manuel Jaime,
nem sempre ostentou a brilhante e
esplendorosa careca que exibe hoje.
Aos 18 anos, tinha o cabelo grande e
andava sempre no barbeiro. “Achei
piada à navalha, aos pormenores,
achei uma arte engraçada”.
Nessa altura, o pai comproulhe uma
navalha de barbeiro e a partir daí
nunca mais parou. “Fui sempre o bar
beiro em todas as equipas que passei,
o barbeiro oﬁcial, arranhava as cabe
ças ao pessoal, muitos deles estão
agora na primeira liga”, diz, dando o
exemplo do João Mendes do Tondela
ou do António Xavier do Panathinaikos
(Grécia). Desde desse tempo, teve
“sempre o objetivo” de um dia ser
barbeiro.
Tirado o curso, abriu o negócio na al
tura em que iniciou a carreira como
treinador adjunto: “de manhã treiná
vamos, depois abria o salão das 14 as
20h”, recorda. A vontade de criar a sua
própria barbearia também se baseava
na “intenção de não depender tanto
do futebol”, até porque, quando co
meçou a aventura de treinador, o
Operário “vivia diﬁculdades ﬁnancei
ras” – “foi também uma maneira de
não exigir tanto ao clube”.
A Barbearia Nelo tornouse um local
de destaque para o corte de cabelo e
barba na ilha, sendo um local muito
frequentado pela malta do futebol:
“passam aqui muitos jogadores do
Operário, Santa Clara, Ideal, Vale For
moso, muitas equipas”. O negócio,
esse, que também é paixão, vai bem.
“Graças a deus os cabelos estão sem
pre a crescer e as pessoas precisam de
os cortar. Acima de tudo, procuro dar
sempre o meu melhor, em tudo o que
faço, quer na barbearia, quer no fute
bol. Dou o melhor todos os dias para
ir para casa de cabeça erguida”. De ca
beça erguida e de barba impecavel
mente aparada.
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Lagoa com orçamento de 14,2
milhões de euros para 2021
O documento, aprovado
pela maioria PS e com abstenção do
PSD, em reunião de Assembleia Muni
cipal, totaliza os 14,2 milhões de
euros, “veriﬁcandose um aumento de
366,3 mil euros face a 2020”, de
acordo com a Câmara Municipal de
Lagoa
“O turismo, lazer, desporto, a juven
tude e o ambiente vão continuar a ter
um forte investimento do município,
a par da ação social, da educação e da
cultura que vão manterse como pila
res da ação municipal”, disse a presi
dente da Câmara Municipal de Lagoa,
Cristina Calisto, em declarações à
agência Lusa.
Segundo a autarca socialista, “à seme
lhança do ano anterior, em 2021, não
serão efetuados quaisquer aumentos
de taxas e impostos, mantendose os
atuais valores da derrama e do IMI, e
a redução, deste último, para as famí
lias com dependentes a seu cargo,
continuará em vigor”.
“O serviço da dívida do município tem
vindo a decrescer e em 2021 vai dimi
nuir 15%”, sublinhou ainda a presi

PUB.

dente da Câmara Municipal da Lagoa,
autarquia da ilha de São Miguel.
Cristina Calisto destacou que, em
2021, a autarquia “vai continuar a de
senvolver ações no plano social” com
623.700,00 euros de investimento na
rubrica Fundo de Emergência Social.
A autarca referiu que, ao abrigo do es
tatuto de oposição, foi apresentado
pelos vereadores do PSD, aquando da
análise da anteproposta do Plano e
Orçamento para 2021, a inclusão de
algumas propostas neste documento
e que foram “acolhidas” pelo execu
tivo camarário e integradas no Plano.
Assim, e segundo adiantou, foi intro
duzida “uma rubrica para a possível
aquisição da Fábrica do Álcool, a rea
lização de um caderno de encargos
que permita a abertura de um con
curso público para concessão da ex
ploração do Aquaﬁt – Health & Fitness
Club e o compromisso de criar um Or
çamento Participativo Geral na
Lagoa”.
Na Educação e Cultura, o documento
inclui iniciativas cujos valores rondam
os 420 mil euros.

No Ambiente, há “um aumento de
54% devido à candidatura a fundos
comunitários para equipamento de
recolha seletiva” para todas as habita
ções do concelho, na sequência de um
concurso internacional que foi reali
zado para adquirir contentores indivi
duais de reciclagem para entregar em
todas as moradias e ainda para o lixo
orgânico.
“É um investimento na ordem dos 400
mil euros e que permitirá que todas as
habitações na Lagoa detenham uma
estrutura própria para a reciclagem, o
que contribuirá para um aumento da
percentagem de resíduos recicláveis
recolhidos”, sublinhou a autarca,
acrescentando que o município apre
sentou ainda uma candidatura à “eﬁ
ciência energética de todos os
edifícios municipais”.
Sobre o combate à covid19, a autarca
disse que “não está numa rubrica
única”, mas “dividida” em várias me
didas de apoio ao comércio, restaura
ção, empresários e famílias.
LUSA/DL

Criado Gabinete
Municipal de
Crise covid19
O anúncio foi feito pela Câ
mara Municipal de Lagoa no
passado dia 10 de dezembro.
O novo Gabinete Municipal
de Crise covid19 tem como
objetivo “reunirse, quinze
nalmente, para analisar as
questões relacionadas com a
evolução da pandemia no
concelho de Lagoa e abordar
estratégias de suporte que
permitam mitigar a propaga
ção do vírus”, esclarece a au
tarquia.
Para Cristina Calisto, presi
dente da Câmara Municipal
de Lagoa, o Gabinete Munici
pal de Crise, “permite, em
conjunto, planear ações que
se mostrem úteis, urgentes e
necessárias para reagir rapi
damente, nomeadamente
nas cadeias de transmissão
local. A par disto, existirá,
igualmente, uma abordagem

em termos de assistência aos
cidadãos infetados e em iso
lamento proﬁlático, facto
que, embora já acontecendo
na atualidade, permitirá que
possa ser feita de modo coor
denado e partilhado com os
membros deste gabinete”, re
fere a nota.
Integram o gabinete elemen
tos do executivo camarário, o
Delegado de Saúde de Lagoa,
Magno Silva, um represen
tante da Polícia de Segurança
Pública (PSP), elementos da
Medicina de Trabalho, no
meadamente Mário Freitas,
especialista graduado em
saúde pública e Diretor Clí
nico da Medicina de Trabalho
da Câmara Municipal de
Lagoa e a equipa de Proteção
Civil Municipal.
DL
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Os muros da ilha Botinha de Nossa Senhora
FOTOS DR

Por RoberTo MedeirOs
Junto à Ermida do Con
vento da Caloura, quem chega à
"MeiaLaranja", nome dado ao
miradouro em frente à “Ilha Boti
nha de Nossa Senhora", não pode
deixar de fazer uma pergunta a si
próprio. Porque será que tem
esta ilhota um muro de pedra
seca circundante a vedála?
Temos de recuar até ao século
XIX para melhor entender alguns
dos motivos, pelo menos os de
que tive conhecimento, junto da
família que tinha uma proprie
dade do lado nascente desta ilha.
Do lado poente ﬁcam a Ermida e
o Convento da Caloura.
No antigo portinho da Caloura
havia uma pequena parcela de
terra, dividida em duas. Numa
delas, hoje estão o barrestau
rante e a zona do apoio balnear
da Caloura e na outra, que per
tenceu a Iria Vieira, existia um
terreno com uma pequena casa,
que hoje é minha propriedade.
A propriedade completa e antiga
pertenceu ao Padre Manuel Iná
cio Vieira, ﬁgura sobejamente re
conhecida de alguma
comunidade da Vila de Água de
Pau. Ele foi um dos principais res
ponsáveis pela construção do
molhe ou cais de apoio aos pes
cadores e escoamento de cereais,
vinhos e outros ﬁns, que no pas
sado foram importantes para a
economia desta vila, que foi con
celho de 1515 a 1853.
Foram depois os herdeiros do tio
padre que partiram a proprie
dade inicial em duas. Para não
tornar a história muito comprida,
porque não é do senhor padre
que quero falar, mas sim de um
dos seus herdeiros. Ou seja, do
seu sobrinho neto, que se cha
mava José Inácio “Carteiro”[por
ter sido ﬁlho do carteiro de Água
de Pau].
José Carteiro, ao tempo, aperce
beuse que alguém estava a cons
truir muros de pedra na ilha
Botinha de Nossa Senhora. Estra
nhou quem estava a fazêlo, mas
não interferiu. Duma coisa ele
ﬁcou logo ciente. Propriedade ve
dada por muro poderá ter dono.
Ora ele sabia que a ilha não tinha
dono. Então, por que razão esta

1870  Vista da Caloura com a ilha "Botinha de Nossa Senhora" com os antigos muros circundantes
vam a construir aqueles muros?
Esperou e depois viu que tam
bém tinham colocado uma can
cela ou portão num dos pontos
em que os muros se encontra
vam. Assim, a partir daquele mo
mento, a ilha passara a ter dono,
porque propriedade vedada e
com portão, tem de ter um dono!
Só que para o José “Carteiro”
aquilo não passava de um abuso
de posse de algo que não tinha
dono e por alguém que não tinha
como provar ser seu proprietário.
Se havia coisa de que José «car
teiro» se orgulhava era de ser
bom nadador. Deixou passar o dia
e, na calada da noite, da sua pro
priedade ali ao lado, atirouse ao
mar e em poucas braçadas alcan
çou a ilhota em dois tempos. A
cancela foi arrancada e aboada
ao mar:  “Agora, propriedade
sem portão, já não tem dono, de
novo!”  pensou para consigo.
No outro dia, ou nos seguintes,
quem queria apoderarse da ilha
reparava que a propriedade já
não tinha portão. Devassa, era
terra de todos e isso não podia
ﬁcar assim.
Mandou fazer outro portão, jul
gando ter sido coisa de nadado
res furtivos.
Não foram nadadores furtivos.
Disso sabia o José “Carteiro”. Por
isso, atirouse ao mar de novo e…
ala! Portão pelo ar, para o mar,
como fora o outro.
Foramse repetindo teimosa
mente por alguns anos estas
cenas de “põe o portão/ tira o
portão” até que, por ﬁm, alguém

pôs cobro ao assunto e exigiu o
documento de posse da proprie
dade ao que se dizia ser dono da
ilha. Não tinha nenhuma prova
documental, e desistiu de man
dar colocar mais portões na ilha
da “Bota de Nossa Senhora”.
José Vieira “Carteiro” emigrou
para os Estados Unidos e foi viver
em Bristol Rhode Island. Conheci
o ﬁlho com o mesmo nome, em
1977, por mero acaso num res
taurante, no Canadá, na cidade
de Toronto. Ele aparecera ali com
um grupo de pessoas, vindo dos
Estados Unidos, como guia turís
tico de uma agência em Provi
dence, onde era funcionário.
A sua prima Iria de Fátima Vieira,
emigrante de Água de Pau, vivia

em Toronto e levarame ao
mesmo restaurante onde nos en
contramos, coincidência difícil de
explicar. Mas o mundo é pequeno
demais para alguns. Sabemos
isso. Foi ali que o carteiro me
contou “a história dos muros” e
do portão pelo ar para o mar!
De regresso a Água de Pau, o
primo António Inácio Vieira, tam
bém primo e procurador da “me
nina” Iria Vieira, a antiga vizinha
da ilha, disseme saber da histó
ria e acrescentou que, os preten
siosos donos, durante alguns
anos, ainda tinham chegado a
plantar vinha na ilha, protegida
dos muros.
Hoje, quando visito o miradouro
da “MeiaLaranja” e ponho meus

olhos naqueles muros, penso
nesta história. Que trabalheira ti
veram para transportar pedra
seca para aquela ilha! Tinham de
o fazer quando a maré estivesse
bem vazia, senão não poderiam
entrar pelo atalhoabaixo por trás
do Convento. Só de barco, mas a
distância é tão curtinha, que pre
feriram fazêlo assim, carregando
às costas cestos e cestos de
pedra. As mesmas pedras que
ainda hoje vemos nos pequenos
murinhos, na ilha da “Botinha de
Nossa Senhora”, assim chamada
pelo povo, por ter o formato da
bota que apontam ser da mãe do
Senhor Santo Cristo, quando
àquela ilha aportou, dum barco,
em imagem dentro duma caixa
de madeira, destinada à antiga e
primitiva Ermida da Caloura.
Suscitam perguntas e a curiosi
dade a quem ali chega e que,
sem se aperceber, tira fotograﬁas
dos muros e da araucária que não
cresce, desde há muitos, muitos
anos!
Foi assim que me contaram a his
tória dos muros de pedraseca
que rodeiam a ilhazinha para
onde tantas vezes nadava com os
meus amigos de infância, para
vermos as “pegadas” do Senhor
Santo Cristo, mesmo à frente da
araucária.
Acreditávamos em histórias anti
gas e delas ocupávamos os tem
pos livres, questionando os mais
velhos que nos iam contando ou
tras sobre a nossa querida Vila de
Água de Pau e suas gentes!

2008  Vista da Caloura com a ilha "Botinha de Nossa Senhora" ainda com os antigos muros de pedra
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Passatempo

Água de Pau

Horóscopo
Carneiro (21/3 a 20/4)
A vida afetiva atravessa uma
época de transformações psicológicas que
vão alterar as suas rotinas diárias, mas
aceite essas mudanças com coragem. A
nível proﬁssional, faça uma retrospetiva e
aproveite as más experiências do passado
para planear melhor o futuro de modo a
evoluir na carreira.

Maria F. M. Subica
Nasceu 25091944
Faleceu 20112020

Cabouco
Mário A. Pacheco Pimentel
Nasceu 04121950
Faleceu 23112020

Balança (24/9 a 23/10
A vida afetiva precisa de mu
danças muito concretas. Mantenha o seu
equilíbrio e clariﬁque as suas ideias para
conseguir entender o rumo a seguir. A nível
proﬁssional, apresentase uma nova ener
gia que lhe permite pensar em novas for
mas de ganhar dinheiro. Podem surgir
mudanças no trabalho.

Touro (21/4 a 21/5)
A vida afetiva reﬂete o amadu
recimento de ambos os elementos do par.
Daqui em diante, o relacionamento amo
roso entra numa fase estável e profícua. A
nível proﬁssional, a conjuntura possibilita
lhe melhorar as suas condições de traba
lho. O setor ﬁnanceiro encontrase
especialmente protegido.

Ribeira Chã
João C. Medeiros
Nasceu 04011932
Faleceu 24112020

Escorpião (24/10 a 22/11)
A vida afetiva propicialhe mo
mentos de paz. Sente vontade de manifes
tar os seus sentimentos e de estar em casa
na companhia das pessoas que ama. A
nível proﬁssional, pode esperar muitos pro
gressos e melhorias signiﬁcativas. Está em
condições de enfrentar os novos desaﬁos
com determinação.

Gémeos (22/5 a 21/6)

Rosário
Ana P. Afonso dos Reis
Nasceu 11031938
Faleceu 19122020

Descubra as sete diferenças

António M. Teixeira
Nasceu 29031930
Faleceu 24112020

A vida afetiva proporcionalhe
experiências fantásticas, que estimulam a
sua mente ávida de informações. No en
tanto, pode surgir uma nova paixão. A nível
proﬁssional, preste atenção a novas opor
tunidades que possam surgir repentina
mente. Enfrente os novos desaﬁos com
entusiasmo e audácia.

Sagitário (23/11 a 21/12)
A vida afetiva passa por uma
etapa de crescimento. Está com o otimismo
e o entusiasmo essenciais para conseguir
colocar em prática os seus sonhos. A nível
proﬁssional, decerto vai querer aproveitar
este ciclo positivo para prepararse de
forma a dar início a um longo ciclo de pros
peridade.

Caranguejo (21/6 a 23/7)
A vida afetiva trazlhe certos
obstáculos que devem ser encarados com
seriedade. O momento é indicado para dar
um novo rumo à sua relação amorosa. A
nível proﬁssional, este período favorece
todas as iniciativas que visam melhorar o
campo económico. Tratase de uma época
de plena regeneração.

Beatriz Sousa Esteireiro
Nasceu 06061943
Faleceu 06122020

Cremilde S. T. Coelho
Nasceu 28041932
Faleceu 01122020

Capricórnio (22/12 a 20/1)
A vida afetiva é desenvolvida
de acordo com o seu padrão racional e aus
tero, mas algumas atitudes rígidas podem
provocarlhe conﬂitos escusados. A nível
proﬁssional, está perante uma fase de es
colhas difíceis. Mantenha a calma, ouça ou
tras opiniões e pense bastante antes de
tomar decisões.

Leão (24/7 a 23/8)
A vida afetiva está mais voltada
para as suas necessidades íntimas. De qual
quer forma, cuide da sua saúde e tente
adotar um bom sistema alimentar. A nível
proﬁssional, alguns contatos inesperados
podem contribuir para a concretização de
um plano que lhe trará benesses e realiza
ção pessoal.

Zélia Maria
Nasceu 19061930
Faleceu 30112020

Aquário (21/1 a 19/2)
A vida afetiva depende da sua
capacidade de valorizar as suas necessida
des interiores. Valorize a sua liberdade,
mas dê atenção à sua intimidade. A nível
proﬁssional, perspetivamse melhorias no
seu trabalho, mas deve liderar os seus pro
jetos. Também pode reestruturar o setor ﬁ
nanceiro.

Virgem (24/8 a 23/9)

Santa Cruz
Maria C. P. Pimentel
Nasceu 20021931
Faleceu 24112020

Solução

A vida afetiva evolui positiva
mente. Esta é a altura ideal para consolidar
uma relação. Porém, procure mostrar o seu
lado sensível e compreensivo. A nível pro
ﬁssional, tudo indica que vai conseguir
avançar com um plano que lhe tarará me
lhores rendimentos. Os contatos estão
muito favorecidos.

Peixes (20/2 a 20/3)
A vida afetiva recebe boas in
ﬂuências do seu regente Júpiter, que lhe
possibilita experienciar um novo romance
deslumbrante e bastante excitante. A nível
proﬁssional, abrese um período dinâmico
e de novos começos. Acredite no seu po
tencial intrínseco, aperfeiçoe a sua fé e
avance sem medo.

Maria F. de S. Damásio
Nasceu 14051933
Faleceu 27112020

Maria R. de M. Rocha
Nasceu 17011928
Faleceu 15122020

Astrólogo
Luís Moniz
Consultas presenciais
e online
Email: rikinhoastro@hotmail.com
Site: http://meiodoceucomsapopt.webnode.pt/
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Lagoa à vista

Edifício da Lota na freguesia do Rosário por Maiuka, Vadios Azores Sketchers

Última

Ainda sobre o Natal
Nuno Maiato
Padre

Este ano, viver um
Natal diferente, foi uma graça
de Deus, porque vestimonos
do essencial e saboreamos o
eterno. É certo que nem todos
tiveram um Natal feliz, mas
desde do primeiro ano que foi
assim. Aliás, o Natal acontece
precisamente por isso, porque o
mundo que andava em treva,
precisava de ser iluminado pela
Luz da vida: Jesus.
Também é verdade que quando
nos deixamos iluminar por esta

Diário da Lagoa
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Narrativa Frequente Unipessoal, Lda.
NIPC 515752304
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Luz, única e eterna, acontecem
verdadeiros milagres, ou sejam
sinais visíveis de que a Luz está
connosco. Quando abrimos as
janelas e as portas do nosso co
ração e deixamonos iluminar
pelo Amor que veio habitar em
nós, ao invés de o fecharmos na
escuridão do consumismo e do
egoísmo, o Natal acontece.
No meio de sombras e trevas,
vários raios de luz clarearam o
meu Natal, destaco dois destes
milagres, em que o menino se
manifestou através de uma
criança e um grupo de jovens:
Ainda no tempo de advento,
preparatório do Natal, escutei
na rádio a Alexandra, de oito
anos, descrever o grande acon
tecimento do nascimento de
Jesus deste modo: «Nascer num

presépio é divertido. Num está
bulo há animais e pastores,
estáse sempre quente. Sen
timonos protegidos pelos pais,
não é como num hospital. Jesus
é a felicidade! Ele está sempre
connosco, mesmo quando
temos problemas e preocupa
ções, quando não temos di
nheiro ou se está doente. É uma
luz na nossa vida.»
Um dia Jesus disse «sede como
as crianças», e de facto ao escu
tar esta menina na rádio, redes
cobri que para que o Natal fosse
verdadeiramente uma festa,
bastava Jesus, porque com Ele
tudo se torna mais claro, tudo é
possível.
Um outro momento de luz, foi
quando fui contactado por um
familiar de alguns jovens para
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os ajudar na realização de um
desejo de Natal. Este ano, eles
abdicaram da oferta de um fa
miliar em comum, em prol de
uma família carenciada. Da
soma do montante que estava
destinado a cada um deles, re
sultou um cabaz que ajudou
uma família a por a mesa nos
dias de festa.
Muitos outros milagres aconte
ceram, mas estes dois encerram
a verdade do Natal, Jesus nas
ceu para manifestar o amor que
Deus tem a todos e a cada um
de nós e pedenos para amar
mos os outros com a mesma
medida com que Ele nos ama.
Quanto ao resto que brilha, não
é Luz é apenas reﬂexo desta luz,
por isso não é essencial para um
Feliz Natal.
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Chegar, superar
e conseguir
Esta edição é a prova que
a equipa do Diário da Lagoa (DL)
sobreviveu a uma pandemia e
ainda tornou o jornal sustentável
em apenas um ano. O DL é pro
priedade de uma jovem empresa
que é a caixinha de sonhos que
sustenta uma simples família que
aprendeu a trabalhar em equipa.
Tem dezenas de colaboradores, a
maioria voluntários, por amizade
ou pelo amor à sua terra. É a prova
de que a iniciativa privada também
contribui para a comunidade em
prol de um bem comum, infor
mando e combatendo a iliteracia.
O primeiro passo foi fazer o jornal
a partir de casa, ainda antes da
pandemia, quando estávamos
longe de imaginar que seria uma
decisão crucial. Hoje em dia, traba
lhar dessa forma tornouse uma
opção comum, sendo que a fron
teira entre o trabalho e a vida pes
soal é ténue, porém possível
quando há união e bom senso.
Quando chegou a covid19 já está
vamos adaptados e ao abraçar esta
oportunidade, que se revelou um
enorme desaﬁo, passamos a ser o
futuro. E já se passou um ano
desde que, no meu regresso à ilha,
criei a empresa que acreditou
neste projeto. Num ano difícil, evi
tamos o desaparecimento do DL,
garantimos mais 365 dias e esta
mos de olhos postos no amanhã. E
nada disto seria possível sem o
apoio de quem está desse lado: os
nossos leitores e patrocinadores.
A todos, obrigado e feliz ano novo!
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