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Hospital Internacional dos Açores tem
41 especialidades e 160 profissionais
Primeiro hospital privado da região, no valor de quase 40 milhões de euros, já abriu na Alameda do Conhecimento, na
zona do Tecnoparque. Arranque acontece de forma faseada e inauguração está prevista para dia 8 deste mês Pág. 3
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Mau tempo deixa
pescadores em terra
Metereologia tem impedido idas ao mar a partir
do Porto dos Carneiros.
Pescadores dizem que
mesmo quando saiem
retorno é pouco Pág. 6

Dois jovens criam sistema que controla
afluência nos espaços
Pág. 10

Artista Catarina
Branco expõe em
Santa Cruz Pág. 8
PUB.

Artesãos de Água de Pau são os únicos a cozer vimes
de forma sustentável nas caldeiras das Furnas Pág. 7
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Voz dos Jovens

(Da esq. para a dir.) Margarida Silva, Presidente da AJL , Henrique Teodoro, Secretário da Direção, Neuza Carvalho, Tesoureira
da Direção e Nicole Medeiros, 1ª Secretária da Assembleia Geral

A Associação Jovem
Lagoense (AJL), fundada a
18 de maio de 2017, tem o
propósito de fazer unir os jovens da Lagoa nas vertentes
da cultura, da solidariedade
social e da educação, propondo a intervenção cívica
destes na comunidade em
que se inserem.
Como já dizia Sócrates: “O
que deve caraterizar a juventude é a modéstia, o pudor, o
amor, a moderação, a dedicação, a diligência, a justiça e
a educação. São estas as virtudes que devem formar o
seu caráter.”
A 6 de janeiro de 2021 foram
eleitos os novos Órgãos Sociais da Associação, após votação feita pelos sócios à lista
candidata.
Margarida Vieira Silva, atual
Presidente da AJL, refere
que, “não obstante a situação
pandémica e os tempos incomuns que ultrapassamos é
de extrema importância providenciar um ambiente de interajuda e comunhão com o
próximo e estarmos atentos
aos principais apelos, dificul-

dades e privações que a população demonstra”.
A Associação estará sempre
disponível para responder às
necessidades da população
e a ajudar os jovens e a comunidade lagoense em geral.
Assim, em colaboração com
o Diário da Lagoa, nesta edição nasce a rubrica “Voz dos
Jovens”, onde a AJL irá dar a
oportunidade aos jovens lagoenses empreendedores,
inseridos na sociedade, e
com projetos inovadores de
dar a conhecer o seu trabalho, o empenho e a dedicação que projetam no
concelho.
Na perspetiva de um futuro
promissor a AJL vai proporcionar à população diversas
atividades, sempre em busca
da união dos jovens da nossa
cidade, bem como responder
às principais carências da sociedade e dos seus lagoenses, agradecendo desde já a
toda a ajuda que tem sido
concedida à Associação e
aos seus projetos vindoiros.
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16º Festival de Cantorias ao Desafio apenas online e sem público
“Para mim nem foi festival, foi uma lembrança do festival”. O lamento é de José Raul
Medeiros Medeiros, o criador e
dinamizador do já famoso Festival de Cantorias ao Desafio que
todos os anos decorre no lugar
dos Remédios. Mas este ano,
não foi assim. A pandemia obrigou a reorganizar tudo e o evento
decorreu apenas online, a partir
do Cineteatro Lagoense, na freguesia do Rosário. Foi apenas
transmitido através das redes sociais da Câmara Municipal, um
dos parceiros do evento, não
tendo público nem a tão habitual
e famosa componente gastronó-

mica que levava centenas de
pessoas ao lugar dos Remédios,
por esta altura. Ainda assim, ao
Diário da Lagoa, José Raúl Medeiros sublinha que nem tudo é
mau. “Houve muita gente que assistiu e partilhou o vídeo do Canadá, da América, Bermuda,
tivemos muitos comentários mas
claro está que não foi nada igual
ao que costuma ser”, diz o responsável pela Associação Cultural e Recreativa dos Remédios.
Na décima sexta edição, que
teve lugar no passado dia 10 de
fevereiro, participaram quatro
cantadores e dois tocadores dos
Arrifes e das Feteiras. Ao contrá-

rio dos anos anteriores, em que
são convidados músicos de outras ilhas e até do estrangeiro,
este ano e por causa da pandemia, o festival realizou-se exclusivamente com a prata da casa.
José Raúl diz que ainda é cedo
para falar na edição do próximo
ano. Reforça que “o objetivo é
sempre melhorar o que fazemos”
mas ainda é cedo para saber o
que irá acontecer. “O nosso objetivo é que tudo volte à normalidade, ninguém sabe o que vai
acontecer mas numa semana eu
resolvo tudo, com boa vontade
tudo se faz”, garante José Raúl.
DL

Atalhada Futebol Clube com nova direção e novo treinador
CORTESIA AFC

Renovado e com a ambição de chegar mais longe na
competição desportiva, o Atalhada Futebol Clube (AFC) anunciou renovações na direção e no
comando técnico.
O empresário José Câmara é o
novo presidente do AFC sucedendo assim a Altino Pereira que
se manteve à frente do clube durante 18 anos. A nova direção,
que tomou posse no passado
mês de janeiro, pretende reavivar
as suas camadas de formação,
inscrevendo novamente o clube
nas provas da Associação de Futebol de Ponta Delgada (AFPD),
depois da última direção ter cessado a sua atividade no final da
época 2019/2020.
Sendo a Lagoa um concelho
com grande tradição no futsal e
tendo, inclusive, tido uma equipa
a competir na primeira divisão

José Câmara sucede a Altino Pereira na presidência do clube
desta modalidade, a nova direção quer formar novamente uma
equipa sénior, porque já há alguns anos que a Lagoa não tem
uma equipa sénior masculina a
competir nas provas da AFPD.
Pedro Botelho é o novo treinador

do clube da Atalhada para a
época 2021/2022. Aos 38 anos,
o técnico irá agora orientar o
único clube de futsal da Lagoa
cujos trabalhos da nova temporada deverão arrancar no mês de
agosto.
DL

Autarquia cria prémio de investigação e
criação e distingue jovens

Para saber mais visite-nos em
facebook.com/associacaojovemlagoense

Ou contacte-nos

assjovemlagoense@hotmail.com
Tel.: (+351) 911 766 221
PARCERIA AJL/ DL

O galardão prevê distinguir, anualmente, o autor ou autores da melhor investigação ou
melhor criação literária.
De acordo com a nota da autarquia, o Prémio Municipal de Criação e Investigação, atribuído pela
Câmara Municipal de Lagoa,
prevê distinguir “em anos alternados, designadamente a investigação, em diversas temáticas,
nomeadamente Património, História, Ciências Sociais e Humanas e Ciências da Natureza, bem
como a criação de obras literárias

que poderão ser de vários géneros”.
Na sequência desta proposta de
regulamento que se destina a valorizar o trabalho artístico, literário
e de investigação foi também
proposto e aprovado por unanimidade, a atribuição de votos de
louvor a vários jovens lagoenses.
Foram distinguidos pela autarquia, Bárbara Couto Jasmins,
Beatriz Machado Brum, Bianca
Almeida, Carina Gonçalves Andrade, Helena Castro Ferreira,
João Vítor Carvalho Ponte, Júlio

Tavares Oliveira, Luís Paulo
Costa Moniz e Sofia Carolina Botelho.
A autarquia refere que todos “revelaram interesse e capacidades
que os colocam em destaque na
área artística e cultural, designadamente na música, nas artes e
na literatura”.
Também Altino Pereira, ex-presidente do Atalhada Futebol Clube,
recebeu um voto de louvor pelos
mais de 30 anos dedicados ao
futsal no concelho da Lagoa.
DL
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Instalações comportam três pisos e estão localizadas no Tecnoparque, no Rosário, somando um investimento privado de quase 40 milhões de euros

Hospital Internacional dos Açores tem 96 camas e
160 profissionais de saúde
Abertura faseada deverá estar concluída em pleno a meados do mês. Investimento de quase
40 milhões de euros reforça capacidade de resposta da região na área da saúde
SARA SOUSA OLIVEIRA

É um dos maiores investimentos alguma vez feitos na Lagoa
e um dos mais significativos, em termos de saúde, nos Açores.
O edifício de traços modernos
adapta-se à geografia do espaço
onde se insere, na Alameda do Conhecimento, na zona do Tecnoparque, na Lagoa. Tem três pisos
envoltos nos muitos vidros que o suportam onde estão 41 especialidades
disponíveis para quem é de cá e do
estrangeiro.
Depois de quase três anos de planeamento e obras, as portas do Hospital Internacional dos Açores (HIA) já
se abriram à Lagoa, às nove ilhas e
ao mundo neste primeiro dia de
março. Apesar da inauguração oficial
só estar prevista para o dia 8 deste
mês, a abertura do primeiro hospital
privado da região acontece de forma
faseada deste o início deste mês.
Numa primeira fase, arrancam “as
consultas externas e alguns meios
complementares de diagnóstico,
sendo que contamos ter a totalidade
dos serviços abertos até dia 15 de
março”. A informação é avançada ao

Diário da Lagoa pelo presidente do
Conselho de Administração do HIA.
Com um investimento de “quase 40
milhões de euros”, com aposta em
tecnologia de ponta e equipamentos
de última geração, a nova unidade de
saúde apresenta-se como uma mais
valia para a saúde dos açorianos já
que “aumenta bastante a capacidade
instalada da região, assim como a diferenciação da mesma. Este facto
pode contribuir para o aumento significativo da atividade assistencial da
região”, garante Luís Miguel Farinha,
natural do Alentejo, que coordena o
projeto nos Açores.
Os números ajudam a perceber a dimensão do impacto que uma infraestrutura desta natureza, de iniciativa
privada, poderá ter. O HIA tem “96
camas, cerca de 50 consultórios,
cinco salas cirúrgicas, uma unidade
de cuidados intensivos de adultos,
uma unidade de cuidados intensivos
neonatais, maternidade, hospital de
dia, imagiologia, laboratório de analises clínicas e de anatomia patológica, entre outros”, destaca o
responsável do HIA, ao Diário da
Lagoa. A lista de especialidades médicas e serviços disponíveis é longa
e variada. Inclui também oncologia

médica, radiologia imagiológica ou
até cirurgia plástica, reconstrutiva e
estética. Ainda assim, há doentes
açorianos que continuarão a ter de
ser enviados para o exterior para
serem tratados. “Ainda existem áreas
onde a viagem ao continente é uma
realidade para tratamentos que o HIA
pretende colmatar. Não deixaríamos

“

“[O HIA] Aumenta
bastante a capacidade instalada (...).
Seria um projeto
importante para
qualquer região”

de destacar a cirurgia cardíaca e alguns procedimentos oftalmológicos
como a vitrectomia, assim como alguns procedimentos na área da urologia”, destaca o responsável.

Novo hospital conta com
profissionais de saúde dos
Açores e continente
Captar mão de obra qualificada para
ocupar os muitos consultórios vazios
do edifício da Alameda do Conhecimento foi um dos principais desafios
de quem gere o novo hospital. “Por
vezes existe uma dificuldade adicional com a questão da distância, mas
a riqueza e a atratividade da região
também se pode tornar, por vezes,
uma vantagem”, destaca Luís Miguel
Farinha. Sem avançar quantos profissionais vieram do continente para
os Açores, o responsável diz apenas
que são vários: “nesta fase inicial iremos ter profissionais em áreas tão
variadas como dermatologia, cardiologia, urologia, cirurgia plastica e medicina estética, oftalmologia ou
cirurgia geral”, assegura. No total são
160 profissionais de saúde, sendo
100 das mais diversas áreas e 60
médicos.

O turismo de saúde é uma das apostas do novo hospital instalado na
Lagoa sendo o mercado norte-americano aquele que mais interessa aos
investidores.
Numa altura em que a pandemia veio
testar e pressionar, ao mais alto nível,
os sistemas de saúde das regiões e
dos países, de uma maneira geral,
Luís Miguel Farinha acredita que sobretudo nesta altura o HIA assume
ainda mais importância: “num momento em que as unidades instaladas – nomeadamente os hospitais
públicos – necessitam de ter espaços
dedicados à covid 19, a existência do
HIA é a garantia de que, caso necessário, existe uma unidade preparada
para toda a atividade assistencial que
a região precise”.
Assumindo um carácter internacional, até no nome, mas também regional e local, “seria um projeto
importante para qualquer região”. O
responsável do conselho de administração do hospital não tem dúvidas
de que, na Lagoa, o hospital “inserese nitidamente na estratégia de crescimento e consolidação económica
que o município tem introduzido na
sua gestão”.
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Um inverno agreste e pescadores em terra. “Como
é que um homem vai sustentar uma casa?”
A pandemia da covid-19 não afeta a pesca, mas os pescadores do Porto dos Carneiros
queixam-se do mau tempo, que os impossibilita de sair para o mar. E quando saem, o retorno
é pouco
RUI PEDRO PAIVA / DL

RUI PEDRO PAIVA

João Costa (à esq.) e Joseph Perry (à dir.) são pescadores no Porto dos Carneiros
enquanto aponta para um extenso
rolo de anzóis, escasso em peixes.
O dia está agitado no Porto dos Carneiros. O bom tempo permitiu a muitos pescadores voltarem ao mar.
Cheira a salmoura e a peixe fresco.
Há barcos a chegar, há paletes de
peixes a serem acartadas e há anzóis a serem construídos. Fazem-se
contas à vida, uma vida que não está
fácil. “Como é que um homem vai
sustentar uma casa?”, questiona
João Costa, quando é interrompido
por um outro pescador que, apesar
de estar a sair do porto numa carrinha, ainda quis contribuir para a reportagem do Diário da Lagoa: “diz aí
que o governo está a apoiar é o tu-

Paulo Martins diz que, este ano, só foi duas vezes ao mar

RUI PEDRO PAIVA / DL

Naquele início de tarde não
parecia inverno. O sol aberto reluzia
e fazia brilhar o azul do mar, dando
tréguas às chuvas intensas dos dias
passados. Apesar do tempo quente,
o mar mostrava que não era rio e corria agitado lembrando que, afinal,
ainda é Inverno. Lá ao longe avistase o Alegria de Deus, balbuciando no
meio das ondas. As riscas amarelas
e vermelhas tornam-se cada vez
mais nítidas. Ao ritmo do mar, o barco
vem afunilando caminho até chegar
ao Porto dos Carneiros, na Lagoa.
Já em terra, surge o desabafo: “não
há peixe, eu além de ter ficado dois
meses sem ganhar nada, porque há
dois meses que não vou ao mar,
aproveitei agora a brechazinha para
ir, mas nem dez quilos de peixe apanhei”, atira João Costa ao Diário da
Lagoa, o pescador que saiu para o
mar no Alegria de Deus. Estava a
chegar a terra depois de 12 horas no
mar. Eram três da manhã quando
saiu.
O mau tempo que se tem feito sentir
em São Miguel tem impedido João
Costa – e tantos outros pescadores
– de ir para o mar. “É só por causa do
mau tempo”, ressalva, porque a
“pandemia não mexeu com isso”.
“Dois meses depois” da última ida, o
pescador foi, mas a pescaria não
compensou. “Antes de irmos para o
mar, levamos dois dias a preparar
isso tudo, é esticar, meter nas caixinhas e pôr a isca. Depois temos mais
um dia para ir ao mar. São três dias.
E no final chegamos lá e não apanhamos nada”, explica João Costa,

rista não é o pescador”.
Opiniões políticas à parte, João
Costa, que já é pescador “há tantos
anos” que até já “perdeu a conta”, diz
que o inverno deste ano é o mais
agreste dos últimos anos – e não há
apoios públicos que o compensem.
“Pelo menos há cinco anos que não
apanha um inverno como esse, não
ganhamos nada e os apoios que há
não são suficientes”.
“Vocês deviam vir aqui é quando está
mau tempo”, ouve-se do outro lado
vindo de Paulo Martins, outro pescador, que acabou de chegar do mar,
referindo-se aos jornalistas que só
aparecem quando o sol brilha. O que
importa é que apareçam, respondese. Escuta-se, então, as lamúrias dos
dias penosos que têm passado a
custo: “isso tem estado muito mau,
faz quinze dias que não fomos ao
mar, aliás este ano só fomos duas
vezes ao mar”.
Não é novidade: as condicionantes
atmosféricas fizeram desde sempre
parte da vida do pescador. Uma vida
difícil, arriscada e onde nunca se
sabe que proveito trará. Mas ao
longo dos últimos anos parece que
se tem formado uma constante transversal ao setor, relacionado com a
escassez do mar. “Nós vamos ao
mar e só conseguimos pescar é
coisa para o dia. Não é para a semana, é para o dia”, vinca.
Vale a pena passar tanto tempo no
mar para pescar uma “ninharia?” A
pergunta torna-se retórica quando a
resposta demonstra que parece não

haver alternativa: “e o que é que a
gente faz? A gente vai ficar à espera
de que o governo nos dê dinheiro
sem trabalhar?”, interroga também
Paulo Martins.
Com ventos fortes, chuva intensa e a
agitação marítima, as condições não
tem sido fáceis para os pescadores.
Por isso, “é preciso aproveitar” todas
as oportunidades para ir para o mar.
“Se está bom tempo, se o mar permite, a gente tem é de ir para o mar.
Às vezes só para ver se dá para
compensar a despesa”. E, adverte o
pescador, os próximos tempos não
serão melhores, uma vez que “já
estão a anunciar mais uns dias de
mau tempo”. “O pescador é como a
formiga: poupa quando ganha para
gastar quando não tem”.

“As condicionantes” de uma
vida difícil
Longe vão os tempos em que a
pesca “dava dinheiro fácil”, apesar do
trabalho exigido. Joseph Perry, de 59
anos, lembra-se bem desses tempos: “eu fazia muito mais dinheiro há
uns anos atrás, ia para o mar durante
uma semana e de repente ganhava
o que agora só consigo ganhar em
dois meses”. Joseph é responsável
por uma embarcação com dois homens e naquele dia, já com o mês de
fevereiro a caminhar para o fim, saiu
ao mar pela terceira vez este ano.
“Vê a minha pescaria”, diz, mostrando que o resultado de 12 horas
no mar foi uma humilde caixinha com

imperadores encarnados. Isto porque, mesmo quando o tempo permite a saída, nem sempre estão
reunidas as condições para conseguir tirar os proveitos. “O mar estava
inchado. O tempo está bom, mas o
mar não está calmo”, salienta, referindo que o tempo em terra nem
sempre é o mesmo no mar: “bem
bom que ainda conseguimos sair,
mas o mar é ruim, nós não conseguimos pôr o barco onde queremos.
Isso tem sempre muitas condicionantes”.
É uma vida difícil e precária a de pescador, que se tem tornado mais dura
a cada ano que passa. Para a suportar, só mesmo com “esforço”, porque
é preciso muito “jogo de cintura” para
gerir as finanças face à impressibilidade da vida no mar. “Só há uma
maneira de conseguir aguentar e é
poupar com os meses que se
ganha”.

“

“O pescador é
como a formiga:
poupa quando
ganha para gastar
quando não tem”
Pelos anos de vida, Joseph diz que
já viu “muita coisa” e por isso critica
quem toma medidas sobre o ofício
sem alguma vez ter pegado num
anzol: “Isso está mal, muito mal e
está cada vez pior. Tem muita a gente
a fazer regras que não percebe nada
da pesca”, defende.
Carregando a caixa plástica azul com
os imperadores, Joseph subiu o porto
e foi levar o pescado à lota. Depois,
voltou e sentou-se num velho banco
de madeira no seu posto do costume. Começou então a desfiar as
redes de pescas e a preparar o anzol
com a delicadeza de quem cria artesanato. E ali ficou, sentado, a preparar a próxima saída, porque amanhã
há mais, assim o tempo o permita.
“Nestes últimos tempos, essa é a
fase mais difícil que eu me lembro de
ter apanhado, mas a gente não pode
parar”.
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João Andrade dedica-se a trabalhar o vime há quase 60 anos. Cozedura demora três horas

Vimes de Água de
Pau são cozidos
nas Furnas. Peças
em fibra natural são
cada vez mais
procuradas

É uma prática única nos Açores e no resto do país. Implica riscos para quem anda sobre as
caldeiras mas todos os anos, dois artesãos de Água de Pau cumprem um ritual onde a natureza faz quase tudo
SARA SOUSA OLIVEIRA

Chegaram ainda antes das
nove e meia da manhã. João Andrade, o filho Alcidio, e o ajudante,
Sérgio Almeida, todos de Água de
Pau, trazem com eles – numa carrinha de caixa aberta – a matéria
prima que lhes ocupa os dias, há
muitos e longos anos. Das mãos de
pai e filho já saíram milhares de
peças em vime, cada vez mais apreciadas por locais e estrangeiros.
Quando questionado sobre há quantos anos se dedica à arte da cestaria,
João Andrade, de 68 anos, responde-nos: “faça as contas, já ando
nisto desde 1963”, ainda Portugal
vivia em ditadura. É mais de meio século dedicado a uma arte única. E o
interesse de João Andrade pela arte
dos vimes começou tinha ele muito
tenra idade. “A minha mãe dizia que
eu com três anos levantava-me logo
de manhã cedo e estava todo o dia
de roda do homem que meu avô
metia lá em casa a fazer os cestos
para as terras”, conta João. O gosto
e o interesse foi tão grande que
nunca mais largou a arte. Ao lado da
escola que frequentou, em Água de
Pau, havia uma indústria. “Quando
saia da escola, às cinco horas, metiame logo na indústria a ver as pessoas a trabalhar o vime”, prossegue
o artesão que já soma 58 anos de
experiência e tem bem fresco na memória as datas que o marcam. João
conseguiu cativar o filho Alcidio, de 40
anos, para a arte, o único dos cinco
filhos que se dedica com o pai a fazer
qualquer tipo de peça.

Artesãos adaptam-se aos
novos tempos
Apesar de já estarem os dois há mais

de um ano sem eventos ou as habituais feiras nos Açores e no estrangeiro – Estados Unidos ou Canadá
são apenas dois exemplos – as
mãos de João e Alcidio quase não
chegam para todas as encomendas.
Os pedidos chegam de vários locais
de São Miguel mas também das outras ilhas e do continente. Há até uma
marca de decoração açoriana que
recorre aos dois artesãos para mandar fazer as suas peças e enviá-las
para qualquer parte do mundo.
“Temos tido muitas encomendas de
abajurs, pratos [em forma de mandala] para pôr na parede, cadeiras,
tabuleiros, cestos, salas em vime,
todo o tipo de peças que nos pedem
a gente faz”, conta Alcidio que, desde
miúdo ajuda o pai e já se dedica a
este tipo de artesanato há mais de 30
anos.
Também esta arte se vai adaptando
aos tempos modernos e agora os
pedidos chegam de outra forma. “Ultimamente é tudo por desenhos da
internet. Tem muita coisa que as pessoas julgam que é vime mas não é,
mas a gente consegue imitar e às
vezes fica mais bonito que aquelas
coisas que estão na internet”, garante
João.
Trabalhar com vime é um processo
longo e demorado que lhes ocupa o
ano inteiro. É preciso plantar, fazê-lo
crescer, podar, mondar, cortar, cozer
e secar os vimes ao sol.
Todos os anos, durante os meses de
dezembro e janeiro há um ritual que
não falha no calendário de João e Alcídio. Depois de concluírem a apanha do vime, igualmente entre o
último mês do ano e o primeiro do seguinte, fazem umas três a quatro viagens, de Água de Pau até às Furnas
para cozer o que plantaram. “Somos
os únicos no país inteiro que cozemos assim, não se faz em mais lado

nenhum”, garante Alcidio Andrade. A
cozedura vai permitir descascar o
vime e moldá-lo ao sabor da imaginação.

Vapor das caldeiras é o responsável pela cozedura
Nos primeiros anos em que João Andrade começou a cozedura dos
vimes, no início da década de oitenta,
fazia-o nas caldeiras da Ribeira
Grande. Mas já desde há uns bons
anos a esta parte trocou-as pela
Lagoa das Furnas. “Nas outras ilhas
e Portugal continental eles cozem os
vimes em alumínios, tachos grandes,
bidões, aqui a natureza é que faz

“

“É um bocado
perigoso.
A temperatua das
águas ronda os
150 graus mas
quando tiramos o
plástico passa a
200 graus”

tudo”, prossegue Alcidio.
O processo é simples mas demorado
e muito arriscado. Depois de percorrer os passadiços envolventes às caldeiras das Furnas, com molhos de
vinte quilos às costas, cada um dos
homens vai deixando cair cada um
dos molhos numa das caldeiras, situada junto a uma das encostas que
envolve a zona. Alcidio, o mais ágil, é
quem vai empilhando cada um dos
molhos para que todos consigam um
lugar dentro da caldeira.
Desta vez vão a cozer 50 molhos
“mas a caldeira tem capacidade para
levar 200” garante Alcidio. Depois de
os empilhar e organizar, sempre saltando de pedra em pedra, e com a
água a borbulhar a altas temperaturas os três homens cobrem os vimes
com três grandes plásticos negros.
Alcídio, que já soma a experiência de
muitos anos a fazer o mesmo, não
esconde o receio que ainda tem ao
andar muito próximo da caldeira. E
as queimaduras já aconteceram porque nem as botas de cano evitam
que o borbulhar intenso da água chegue à pele. “É um bocado perigoso.
A temperatura das águas ronda os
150 graus de calor mas quando tiramos o plástico passa a 200 graus de
calor ali principalmente quando se tira
o plástico e, às vezes tem algumas
pedras ali um bocado húmidas e escorrega-se facilmente”, explica o cesteiro mais novo da família Andrade.
Para Alcídio, que assume sempre a
dianteira do processo por ser o mais
novo, a parte mais difícil do processo
de cozedura é mesmo a retirada dos
plásticos e dos vimes.

Vimes mudam de cor e demoram 3 horas a cozer
A cozedura acontece sobretudo com
o vapor gerado pela condensação

imposta pelos plásticos. “Como a caldeira está coberta cria uma pressão
enorme e quando se destapa a água
está com temperaturas elevadíssimas, sai imenso fumo e não se consegue estar ali muito tempo”, explica
o pauense. A agilidade e rapidez são
essenciais durante todo o processo,
mas sobretudo na reta final. Visivelmente mais escuros, depois de três
horas de cozedura, cada molhe de
vimes, ainda bastante quente, é
transportado um a um da caldeira
para os passadiços de madeira. Dali,
cada um dos homens volta com os
vimes às costas de volta para a carrinha que os trouxe de Água de Pau
e os levará a casa. Nas imediações
da casa onde vivem e onde trabalham o vime, estão centenas de hastes empilhadas numa parede de uma
das ruas da vila. Depois de descascarem um a um, num gesto quase
mecânico e muito rápido, os vimes
ficam uns três dias ao sol para secar,
evitando assim ganharem bolor. Só
depois de concluído este último
passo é que estão prontos para finalmente ganharem forma pelas mãos,
e com a ajuda dos pés, dos dois artesãos pauenses, que a partir de
Água de Pau, fazem a sua arte chegar a qualquer parte do país. Enquanto conversa, entre o presente e
o passado, João Andrade mantém
sempre o sorriso e a boa disposição.
Na reta final de mais um garrafão,
perguntamos-lhe o que iria fazer a
seguir: “a asa para ele voar”. Entre
risos, voltamos a insistir, “mas quantas peças já fez, tem uma ideia?”. A
resposta não demorou e, de novo, o
sorriso também não: “fiz da primeira
à última”. E enquanto puder, assim
continuará a ser.
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Depois de ter exposto
em três países,
desenhos de
Catarina Branco
estão na Lagoa
Artista é licenciada em Pintura e professora na Secundária de Lagoa

Obra da artista já esteve no Brasil, Estados Unidos, Espanha e no continente. A sua última exposição
está no Convento de Santo António, em Santa Cruz, até 12 de abril
SARA SOUSA OLIVEIRA

Tem 47 anos e 15 deles
foram passados na Lagoa a dar
aulas de Educação Visual e História
da Arte na escola secundária do concelho. Catarina Branco nasceu em
Ponta Delgada mas viveu grande
parte da infância nos Fenais da Luz.
Depois de concluir os estudos no
liceu Antero de Quental fez as malas
e seguiu para Lisboa, onde completou a licenciatura em Pintura na Faculdade de Belas Artes da capital. O
seu trabalho já foi contemplado no
Brasil, na Califórnia, Estados Unidos,
na vizinha Espanha, e várias vezes
em Lisboa.
DL: O que é que mais a inspira?
Essencialmente a cultura e a paisagem açoriana, acima de tudo. Também as artes mais populares
açorianas e a própria flora da ilha e a
geografia também me inspira.
DL: Interessa-se pelos materiais
naturais?
Interesso-me pelos materiais naturais, sim.
DL: A sua exposição no Convento
PUB.

de Santo António, em Santa Cruz,
é composta pelo quê?
Essencialmente são desenhos escultóricos. Na primeira seção, são a
preto e branco. Fiz um conjunto de
desenhos em papel, papel recortado
onde eu insiro todos os elementos visuais da comunicação, a forma, a
textura. O objetivo é dar dinâmica,
movimento e corpo ao desenho através do recorte em papel. Depois
temos um conjunto de obras no
fundo da exposição a preto e dourado, que não é mais do que a uma
sobreposição de várias camadas de
papel e que faz uma ligação mais direta à paisagem da ilha. A seguir
tenho umas obras com uma ligação
mais direta às artes mais populares
como a tapeçaria, onde utilizo a técnica do entrelaçado, usada também
na tapeçaria e onde os artesãos de
vime também utilizam a mesma técnica.
DL: Aposta muito no conceito do
abstrato ou varia consoante as
suas criações?
A linguagem abstrata tem haver com
a linguagem emotiva, os sentimentos
são sobretudo abstratos, daí essa relação com o abstrato.

DL: Que tipo de peças gosta mais
de criar?
Todas, desenho, pintura, escultura,
sem qualquer limitação e fronteiras.
DL: Mas há alguma que lhe desperte particular interesse?
Não. Já fiz escultura, já fiz instalações, escultura de chão, pintura, desenho, não tenho preferências nem
desejo ter, varia consoante o objetivo
que tenho no momento.
DL: A sua exposição não tem
nome, porquê?
Apenas tem o meu nome. Não quis
dar um nome específico à exposição
porque acaba por ser um conjunto de
obras de diferentes exposições,
foram compiladas, são uma mini-retrospetiva dos últimos anos.
DL: Já expôs em que locais?
Lisboa, Brasil, Califórnia, Espanha.
Foram convites que foram surgindo.
Hoje em dia com a internet conseguimos chegar a vários sítios do mundo
e é com essa facilidade que estabelecemos contacto com outras galerias, museus e isso facilitou a
deslocação.
DL: Quando é que costuma criar?

Não há critério, é muito variável.
DL: Mas mantém uma relação
muito próxima entre o ensino e as
artes.
Sim, a ligação existe sempre. O trabalho do atelier está em comunhão,
inclusive ajuda-me muitas vezes a
tirar algumas dúvidas e até os meus
próprios alunos me ajudam a esclarecer e a dar algumas respostas que
eu ainda não tinha. Para além disso,
todos os dias acabo por trabalhar
porque estou a lecionar e estou a trabalhar na área.
DL: Se pudesse deixava o ensino
e dedicava-se só às artes?
Gosto muito de lecionar mas se me
dessem a escolher, escolheria o trabalho de atelier obviamente.
DL: A pandemia veio afetar a sua
criatividade?
Não, continuo com o mesmo registo.
DL: A inauguração da exposição é
que teve de ser feita em moldes diferentes.
Sim, foi atípico porque não foi possível levar mais pessoas à inauguração
mas elas podem visitá-la e inclusive
os meus alunos vão visitá-la, vamos

fazer uma visita de estudo. Com boa
vontade tudo é possível.
DL: Que feedback tem recebido?
Positivo. Ainda não tive oportunidade
de estar com as pessoas, este momento é atípico, mas o curador tem
me dado bom feedback.
DL: Considera que a cultura e as
artes acabam por ser um dos setores mais afetados pela pandemia?
Já eram e vão ser sempre. Enquanto
não se der importância à cultura e enquanto não a valorizarem, será sempre menosprezada e vista como não
prioritária.
DL: O que é que nos Açores poderia ser feito para que a cultura
fosse mais potenciada?
Valorizar mais os artistas, penso que
passa por aí, e o que eles fazem.
DL: Enquanto artista, o que pretende transmitir aos consumidores de arte?
Visitem as exposições, levam os vossos filhos a verem as exposições
para criarem interesse, hábitos de
cultura, é importante começar desde
cedo.
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Dois jovens
criaram um
sistema para
ajudar o
turismo dos
Açores a dar o
“salto digital”

Luís Pimentel (à esq.) e Gonçalo Andrade (à dir.) criaram plataforma que permite saber em tempo real se locais estão cheios

O InVisit é um sistema de inteligência artificial que permite controlar a afluência aos lugares turísticos. Em tempo real, o software apresenta a informação sobre o número de pessoas e o estado do tempo num determinado local
RUI PEDRO PAIVA

É certo que a pandemia da
covid-19 paralisou o mundo e afetou,
sobretudo, o turismo. Mas vamos recuar àquele tempo onde não ainda
se falava do novo coronavírus e onde
toda a gente circulava à vontade, seja
dentro da sua terra, seja para o exterior. Todos nós já sentimos a experiência de um certo dia chegar a um
sítio turístico e depararmo-nos com
uma imensidão de gente. Não há
como negar: a experiência é logo
afetada.
Nos Açores, a intensa afluência turística foi sentida no auge do turismo regional que culminou no verão de
2019. Mesmo nos dias que correm,
apesar de a ilha não andar entupida
por turistas, é frequente alguns locais
ficarem cheios facilmente devido à dimensão reduzida dos espaços.
Foi para terminar com essa experiência negativa que dois jovens açorianos, Luís Pimentel e Gonçalo
Andrade, decidiram criar um sistema
tecnológico que permite controlar a
afluência aos locais turísticos.
Chama-se InVisit e engloba um equipamento de monitorização a ser colocado no local, um software para os
gestores do espaço e um mapa interativo para os visitantes. É feito tanto
para os turistas ou locais como para
os guias e responsáveis pelos espaços.
“O nosso sistema é inovador porque
transmite, em tempo real, a qualidade da visita a um determinado
ponto turístico. Isto é, um visitante,
antes de se deslocar ao local, conse-

gue obter a informação necessária,
acerca da ocupação e das condições
meteorológicas” começa por explicar
ao Diário da Lagoa Gonçalo Andrade, um dos responsáveis pelo sistema.
Para o empreendedor, se já faz sentido controlar a afluência em todos os
destinos turísticos, nos Açores ainda
é mais urgente garantir que não
exista a sobrelotação dos espaços.
“Na nossa região a sustentabilidade
é fundamental e devemos garantir
que os nossos destinos naturais não
são afetados pelo excesso de pessoas. Além disso, os turistas viajam
para cá porque querem um local de
tranquilidade”, corrobora Luís Pimentel, outro dos responsáveis, acrescentando: “se as pessoas chegarem
cá e os sítios estiverem cheios de
gente não vão gostar da experiência
certamente”.
Em causa, muitas vezes, não está o
excesso de turistas, mas sim a redistribuição das pessoas pelo território.
“Há uma tendência para concentrar
as pessoas em um ou dois locais
uma vez que desconhecem pontos
de interesse turístico ao redor”. Mas
então faz sentido lançar um sistema
para controlar os fluxos turísticos
numa altura em que os turistas escasseiam? Luís Pimentel acredita
que sim. E até reforça que “não havia
altura mais importante” do que esta.
“É precisamente neste momento de
calmaria que devemos aproveitar
para nos preparar para o turismo
pós-covid que, certamente, terá outras preocupações”. Além de que o
sistema também permite controlar o
“distanciamento físico”, uma exigência dos tempos pandémicos. É a

velha história: para uns o copo está
meio vazio, para outros está meio
cheio.

“O salto digital”
Os jovens, que já estavam ligados a
serviços de turismo, começaram a
identificar o problema em 2017. Mas
a ideia começou a materializar-se
nas mentes de Gonçalo Andrade e
Luís Pimentel quando naquele verão
pré-pandemia se depararam com vários locais da ilha de São Miguel congestionados: ou era a fila interminável
de carros na Lagoa do Fogo ou o
aglomerado de pessoas na poça da
Beija – os exemplos são interminá-

“

“É precisamente
neste momento
que devemos
aproveitar para nos
preparar para o turismo pós-covid”

veis, principalmente nos pontos mais
conhecidos.
E foi assim que Gonçalo Andrade,
engenheiro eletrotécnico de computadores, que vinha de uma experiência no iStartLab (laboratório do
Instituo Superior Técnico em Lisboa),
se juntou a Luís Pimentel, gestor e
fundador da empresa WeAndYouMedia. Um gestor, outro engenheiro,
dois empreendedores ambos com
29 anos, decidiram então criar o InVistit.
“A nossa preocupação é que a complexidade do sistema fica do nosso
lado, apresentando ao utilizador a informação de uma forma rápida e intuitiva”, releva Gonçalo Andrade, que
procura explicar como funciona o sistema. “Tudo começa com um dispositivo que é implementando no local”,
começa por dizer, acrescentando
que esse recetor permite “rastrear a
ocupação do local e obter a informação meteorológica”. “Depois o sistema
combina
os
fatores
meteorológicos, a visibilidade e a
ocupação do espaço, junta isso tudo,
e transmite por um código de cores”.
Esse código de cores – o “índice InVisit” - funciona como um semáforo:
o verde significa que é a altura ideal
para lá irmos; o laranja é o nível intermédio; se estiver vermelho é melhor
adiarmos a visita. “Esse semáforo
aparece tanto no dashboard do gestor como do utilizador”. Ou seja,
quem gere um local pode depois disponibilizar o sistema em aplicações
ou sites para que o visitante tenha
acesso às condições do local que
pretende visitar. Também o guia turístico poderá fazer uma “gestão diferente” dos circuitos pela ilha.

Trata-se de uma “ferramenta essencial” que apresenta vários recursos
para os responsáveis dos espaços.
“O nosso sistema é baseado em inteligência artificial, por isso, além de
ter a informação em tempo real, são
emitidos relatórios semanais, histórico de dados e vários alertas”. Entre
esses relatórios, destaca, existe um
que prevê quantas pessoas estarão
no local dentro de um terminado período. “Por exemplo, são 10h da
manhã e temos um índice verde na
Vista do Rei. O sistema, mais tarde,
será capaz de, por exemplo, prever
que nesse mesmo dia às 15h estará
um índice vermelho”. Bem-vindos ao
admirável mundo novo da inteligência artificial.
O projeto foi iniciado, a empresa foi
criada e o produto está em fase de
testes. Entretanto, já viram o sistema
ser reconhecido. Graças ao InVisti,
foram os grandes vencedores da edição 2020 do Concurso Regional de
Empreendedorismo, da organização
da Sociedade para o Desenvolvimento Empresarial dos Açores
(SDEA). “Um orgulho”, dizem os jovens, satisfeitos por verem o trabalho
reconhecido. “Natureza e tecnologia
não são coisas impossíveis de se
cruzar. Aqui podemos utilizar um sistema tecnológico para ficarmos todos
a ganhar”, sintetiza Luís Pimentel.
Para o empreendedor, é tempo de os
“Açores enquanto destino” darem um
“salto digital” para se distanciarem da
concorrência. E o InVisit quer ser o
trampolim. “Temos de pensar em dar
o passo seguinte e aproveitar a tecnologia para promover o destino,
este é o nosso pequeno contributo”.
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“Ó mar salgado..”
Alexandre Oliveira
Professor

A pé ou de bicicleta,
tenho passado com alguma frequência pela ciclovia da Lagoa.
Ainda não está pronta, é verdade,
mas já se podem dar uns passeios muito agradáveis, reconfortantes para o corpo e para o
espírito. Sempre com o mar ao
lado, uns dias encantadoramente
calmo, num marulhar constante!
Outras vezes, assustadoramente
belo, cujas ondas, furiosas, se
projetam com violência no rendilhado negro de grandes escoadas
lávicas que resistem imóveis! A alvura da espuma que violentamente se projeta compõe um
extenso rendilhado dinâmico ao
longo da costa! Será difícil fazer
esta caminhada e ficar indiferente
ao encanto da paisagem, sempre
igual e sempre tão diferente a

cada passagem.
Em boa hora alguém se lembrou
de aproveitar este recanto e proporcionar a todos os que o percorrem momentos de prazer. Este
pedaço de costa estava há muito
tempo à espera de ser percorrido
e admirado, contemplado e usufruído por todos. Agora pode sê-lo
e são muitos os que já o fazem.
Daqui a dias talvez até já seja
mais convidativo um bom banho
de mar e também isso se pode
fazer em alguns recantos naturais
que a isso convidam. Mas “não há
bela sem senão”, costuma dizerse e com razão! O “senão” aqui
poderá ser que muito mais gente
vai descobrir, percorrer e usufruir
destes recantos! Mas, afinal, é
isso que se pretenderá, que cada
vez mais as pessoas possam dispor de espaços de lazer, que se
podem multiplicar em tantos outros locais ainda pouco acessíveis. Todos ficarão a ganhar com
as melhorias que aos poucos se
vão fazendo no espaço público,
seja ele do domínio marítimo, flo-

restal, rural ou mesmo urbano!
Vivemos em ilhas e o mar é uma
presença constante no nosso horizonte ou nas nossas vivências.
Quando nos esquecemos disso
ele faz questão de o lembrar e de
diversas formas. É comum ouvirse que cada vez mais se devem
virar as localidades para o mar e
não faltam realizações nesse sentido. Umas mais bem conseguidas, outras… nem por isso! Por
vezes, os aproveitamentos que se
fazem são mais um obstáculo que
perturba essa abertura. A Ciclovia
da Lagoa e os seus recantos permitem sempre, felizmente, um
passeio de vistas largas.
Um destes dias, enquanto também fazia este percurso, demorei
algum tempo o olhar numa casa
muito curiosa, em forma de barco,
que não passa despercebida
neste passeio. A proa, elevada,
aponta ao mar. Num dos seus varandins estava alguém, qual marinheiro, a contemplar o mar.
Talvez, como Fernando Pessoa,
pensasse “Ó mar salgado, quanto

do teu sal São lágrimas de Portugal!”(*). Nesse dia o mar estava
particularmente feroz, violento, as
ondas rebentavam com estrondo
e o vento transportava para longe
uma névoa salgada. Mas, impávido e sereno, no seu varandim,
aquele marinheiro contemplava o
seu mar. “Por te cruzarmos, quantas mães choraram/ Quantos filhos em vão rezaram!/ Quantas
noivas ficaram por casar/ Para
que fosses nosso, ó mar!”(*)
Na verdade, ele não traz só sofrimento, “Deus ao mar o perigo e o
abismo deu,/ Mas nele é que espelhou o céu.”(*)
Neste dia não me cruzei com a
“Menina do mar da Lagoa”, mas
todos temos o dever de o tratar
bem, protegendo-o, cuidando-o
todos os dias para o continuarmos
a admirar e a fruir sem limites. Afinal, tal como o sol quando nasce,
o MAR também é para todos!
(*) - Pessoa, F. Mensagem.
Poema X Mar Português

Perdemos a memória?
Matilde Dias Pereira Sabino
Psicóloga Clínica da Saúde

Se há algo que me preocupa profundamente como cidadã, mãe, profissional e
portuguesa Açoriana, é o estado
em que a nossa Sociedade está
presentemente.
A minha geração ainda viveu em
família, já com algumas mudanças, conviveu com os seus avós
e com aquelas pessoas que povoam o nosso passado e as nossas memórias, que em grande
parte fizeram de nós o que somos
hoje.
Tenho vergonha? Tenho. Tenho
medo? Tenho. Tenho voz ativa?
Tenho!
Há algo que no passado ditou a
conduta de várias gerações, tocou
a minha e eu faço por que chegue
ainda aos meus filhos.
Alguém se recordará ainda do
que fazia de nós portugueses
como que uma grande família?
“Deus, Pátria e Família”? Neste
momento, muitos estarão a pensar já na Revolução do 25 de Abril
e na falta de Liberdade que se

sentia. Mas há algo muito importante que não podemos esquecer
e por em prática diariamente: Devemos ter Deus, Pátria, Família e
Liberdade na nossa mente, no
nosso coração, nas nossas escolhas, no exemplo que damos e
naquilo que queremos transmitir
às gerações do futuro.
É certo que, as relações com
Oriente, Ocidente e todos os pontos do Globo, trouxeram novas influências culturais, novas crenças
e outros modos de ver Deus, Pátria, Família e a Liberdade. Os
avanços tecnológicos e, um
mundo que se via nos mapas e se
tornou Global trouxe vantagens,
mas consequências.
Deus, uma Entidade Divina que
nos criou e quer apenas o nosso
Bem. Na nossa cultura e tradição
católica secular, Trino, com Deus
Pai, Deus Filho e Deus Espírito
Santo.
Pátria, quem nós somos enquanto povo heróico, nobre,
nação valente e imortal que, entre
as brumas da memória se lhe
sente a Voz. Que marcha se necessário for para defender a
nação contra os canhões.
Família, o que nós somos, a origem de cada um de nós, o que
defendemos acima tudo. O nosso

Sangue e a nossa génese. Onde
encontramos o nosso porto seguro, o Amor, a Fraternidade e a
nossa Esperança.
Liberdade, um Direito que nasce
connosco, que é nosso e pelo
qual devemos lutar sempre. Podemos ser privados dela fisicamente, mas nunca mentalmente
e psicologicamente.
Para onde foram parar estes Valores da nossa existência, da
nossa Identidade enquanto Portugueses? Se o Mundo lá fora não
os conheceu, se não lhes atribui a
importância Vital com que fomos
brindados, porque os desvirtuamos, lhe retiramos o Valor que
têm e a prática dos mesmos em
nome de qualquer coisa que nem
sabemos o quê? Esta é a resposta a tudo o que vemos, sentimos e ouvimos falar: “A Família já
não é o que era”; “Já não há respeito”; “Estamos entregues à bicharada”; “O povo já não tem
voz”; “O mundo está perdido”;
“Meu rico tempo…”. Mas fomos
NÓS que colocamos tudo a perder quando se achou que a Liberdade era a única coisa que
necessitávamos! Quando deixamos que a Liberdade se tornasse
em Libertinagem e aí sim, fomos
entregues às marés do novo, do

moderno, do cada um por si, da
falta de visão de futuro e da perda
da esperança em tempos melhores.
A Espiritualidade é uma Dimensão do Ser Humano, que deve ser
preservada, porque a Fé é uma
âncora nos tempos difíceis e de
incerteza.
A Pátria, é de onde nós somos,
aonde pertencemos, é parte da
nossa Identidade.
A Família é onde encontramos a
Paz que o Amor traz, onde vivemos e ensinamos os Valores em
que acreditamos e queremos deixar aos mais novos.
A Liberdade é um Direito com que
todos nascemos e que devemos
usufruir para o nosso bem e o dos
Outros.
E sim, ainda temos Voz. Ainda
temos Esperança. Ainda temos
Valores. Ainda temos Fátima.
Ainda temos Portugal, porque
Portugal é nosso e por ele devemos sempre lutar! Se não perdemos a memória que é a nossa
Raiz, vamos todos Juntos trazer
de novo aquilo que nos define e
orienta há séculos.
A quem se esqueceu, pergunte
aos pais ou avós, porque são as
melhores pessoas para o relembrar.

Guilhermina Barbosa
Autora

Para a pandemia
vencer
I
Vamos todos obedecer
Agir com muito juízo
A mim e ao outro proteger
Façamos o que é preciso
II
É este o comportamento
Seja qual for a idade
Cumprir o confinamento
Com coragem e humildade
III
Coragem para vencer
Esta grave pandemia
Generosidade no conviver
Distanciamento com cortesia
IV
É tempo de provação
Mas, mais doces os carinhos
Redes sociais de comunicação
Nunca nos deixa sozinhos
V
É tempo de tempestade
Que por certo vai parar
Vem aí a imunidade
Vamos todos nos vacinar
VI
O plano de vacinação
Já começou nos Açores
Estejamos com atenção
Aos governantes e cuidadores
VII
É este o meu sentir
E também o meu querer
O que vale é prevenir
Para a pandemia vencer
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CRÓNICA

Lá qu´tamanhas!...
Era assim antigamente!
Por RoberTo MedeirOs
FOTO DR

Histórias da
minha Infância
em Água de
Pau contadas
com as nossas
falas da rua do
mesmo tempo,
há mais de 50
anos!
O sótão da minha casa
tinha uma janela que dava para a janela do sótão do meu amigo Antero
e às vezes empoleirávamo-nos
nelas para combinar tarefas e brincadeiras para o dia seguinte.
Ainda eu andava de calça curta e já
corria as ruas da minha terra com
os meus amigos para brincar. Um
dia fomos, eu e o Antero “à-bola”, lá
pás bandas do Paul, na nossa Água
de Pau. Assim c’mássim a gente
não pagava para entrar. A gente
érim, tã pequininos que nim d’á-vim
p’la-gente a escapulir pelo portão do
campo de jogos.
O jogo ainda n'ávia co’mçado!
A tia Rosalina Subica estava a entrar com as suas canastras com
favas, amendoins, rab’çados e tramoço e eu e o Antero, ajudamos a
senhora a descer as escadas segurando as canastras de vime, bem
cheias “de-caqu’ulo”! Tavam pesadas c’má merda!
O Carlins Birôma, vinha com a
gente, mas desenfiou-se assim que
viu trabalho na frente! Tamém não
lhe deixárim entrá no campo de
jogos. Mas, ele fou-derroda p’la canadinha do c’mitério e c’uando távim
todos qu’olho numa finta do Vidinha,
já o jogo decorria, o Birôma, saltou
para dentro do campo.
A gente, fou-se-sentá atrás da baliza do Luís Francisco, o guardaredes do Santiago, para ver as suas
defesas. Ele dava cada margulho
páquele chão, que era de tremer !
Mas ele ag'uentava tude! Nim um
golo ele levava! D’ziam até que s’ele
bebesse um copo de vinho de
cheiro da Caloura, antes de começá
o jogo…ainda defendia melhó!
O jogo era entre o Santiago d’Água
de Pau e os Amarelos de S. Roque.

Dava sempre em pancadaria!
Nunca acabava bem! Eles tinham
cada bruto labrego, mas a gente
não tinha medo deles. Era o Amaral
ou o Júlio quem lhes tratava da
saúde.
O Júlio jogava à defesa e assim que
o Mestre José Leste, o dono* da
bola, gritasse:
- “Júúllliio, passa a bola, mas não
passa o homem ! Ouviste? - Dááálhe !!!”
A gente tremia de emoção com
estas cousas. Ouviam-se gritos por
todo o campo e o Polícia, o senhor
José Luís Louro, espumava de
génio, olhando de lés-a-lés para
quem se ia atirar primeiro.
Então, de repente, ouviu-se:
-“P’láááh !!”
Lá se tinha quebrado uma das vedações mal-feitas de varas de criptoméria que rodeavam o campo de
jogos. Alguém se excitara demais e
levara uma vara consigo à frente,
enervado com uma grande canelada que o Júlio dera num dos Amarelos de S. Roque. Um dos
“Amarelos” dirigia-se para a baliza e
poderia fazer golo-certo, já se sabe!
Não chegara a entrar na grandeárea, porque o Júlio fizera o que o

seu presidente, José Leste, lhe pedira. Pregou-lhe nas canelas!!
-“É pênalte!” – gritou o avançado
dos Amarelos de S. Roque, levantando-se com a canela direita cheia
de sangue.
-“Tu qués pênalte é nos focins!”
– recorda o Eduardo Capito, outro
defesa do Santiago.
Nisso, o polícia dirige-se em passadas largas para o monte de homens
a assistir ao jogo, onde tinha sido
destruída a vedação do campo.
- “ LÁ QU’TAMANHAS! O Polícia
vem aí!” -- disse um deles ao que
tinha partido a vedação! Mal sabia
este também o que lhe esperava!
Acão imediata; “Louro”, o polícia,
fulo de raiva, chegando junto do
monte de gente, desaba o cá-cetete
em todos, sem dó nem piedade, e,
só depois pergunta:
- “Quem foi que partiu a vedação?
Quem fou, quem fou ?!?!“- gritoulhes.
Ouviu-se várias vozes em sintonia:
- “Não-fui-eu, não-fui-eu senhor
guarda!” .
- “Isso não m’interessa! Quero saber
é..quim fou?” – gritou!
-“Lá-vá-i-ele! Lá-vá-i-ele ! …s’nhô
guarda!” – Apontaram ao o Birôma

fugindo em direção ao muro esborralhado da quinta da tia “Ingelina do
José Ináço da Praça”, por onde o
Birôma tinha entrado também para
o campo de jogos, sem pagar.
O polícia ainda experimentou um
sinal de arranque … mas desistiu
da perseguição. O rapaz era muito
ligeiro para conseguir apanhá-lo e
virando-se para os outros disselhes:
-“Amanhem lá isso outra vez ou eu
arrebento com vassês-todos, tamos
intendidos? “
- “Sim-s’nhô sô guarda ! A gente vai
amanhá isso!” – Responderam
todos, numa cantilena, cheios de
medo. E assim foi.
Enquanto isso, o Vidinha tinha marcado um golo a passe de génio de
Veber Mateus para o Almeidinha
que, em corrida pela linha lateral direita assistira Teófilo Vidinha que em
habilidade e mesmo de fora da
área, fez um golão de se tirar o chapéu! Santiago à frente do marcador…!
O resto do jogo, já não interessa,
mas ainda me recordo que a gente,
eu e o Antero, fomos comprar
amendoins à tia Rosalina Subica e
no caminho o Antero chamou-me a

atenção para uma rapariga bonita
que estava em cima de um palanquim «pequinino» sobre-elevado,
com uma faixa que vinha do lado
esquerdo do pescoço à sua anca direita, destacando-se de toda a
gente.
- “Ela é a Rainha do Santiago”,
disse-me o Antero. “No ano passado foi a irmã do Birôma, a Lurdes
Bengala”, continuou.
- “Aquela não costuma ir para a tua
casa?”, perguntei eu ao Antero.
-“Sim, é a Joana Esquita, vai para lá
ler «caprichos» que imprestam à
minha mãe!”, completa o Antero.
Acabou-se o jogo e ainda melhor
com uma vitória do Santiago, apesar de tanto desacato, porrada e brigas de abrir-chão, que acabaram
com o polícia José Luís Louro a
«marg’lhar» a cabeça dentro do tanque da água a um adepto dos Amarelos de S. Roque.
Aquele policia não era para brincadeira ninuma! Carédim-Cruz! Santo
nome de Jasus!
A gente partiu para outra, eu e o
meu amigo Antero…
”Eh vamos ás «mócnas» no teu
quintal do Pico? “ – “Vamos a elas!”
- Respondi eu… E lá fomos!
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Passatempo

Horóscopo
Balança (24/9 a 23/10

Balança (24/9 a 23/10

Água de Pau

A vida afetiva confronta-se
com acontecimentos inesperados, que
abrem novos horizontes. Aproveite as situações para mudar alguns dos seus hábitos. A nível profissional, aproveite esta
época tranquila para redefinir o rumo a
seguir. No entanto, procure tomar iniciativas corajosas e inovadoras.

Fernando Luiz Tavares
Nasceu 15-11-1943
Faleceu 22-02-2021
Maria do Carmo Botelho
Nasceu 24-07-1938
Faleceu 21-02-2021

A vida afetiva dependeimenso
da consciência que tem de si. Aprenda a
expandir o autoconhecimento, que lhe
possibilitará renovar as suas energias. A
nível profissional, abrem-se novas perspetivas bastante otimistas. A conjuntura
proporciona-lhe grande dinamismo,
ânimo e mais segurança em si.

Touro (21/4 a 21/5)

Cabouco

A vida afetiva evolui claramente, mas evite a rotina que pode desgastar a relação amorosa. Ainda, tente
entender as carências da sua cara-metade. A nível profissional, durante este período em que são maiores as
probabilidades de obter êxitos, não tenha
receio de mostrar as suas capacidades.

João G. da Costa Franco
Nasceu 07-09-1958
Faleceu 25-01-2021

Rosário
Lúcia de F. Ventura
Nasceu 18-08-1955
Faleceu 07-02-2021

Santa Cruz
José F. Medeiros Barbosa
Nasceu 08-04-1973
Faleceu 31-01-2021

Solução

A vida afetiva reflete a sua
harmonia interior. A sua faceta intuitiva
está agora mais enfatizada e pode ajudar-lhe a tomar decisões importantes. A
nível profissional, provavelmente, sente a
tranquilidade imprescindível para conseguir aproveitar as oportunidades que lhe
irão trazer benesses.

Gémeos (22/5 a 21/6)

Manuel da P. C. Júnior
Nasceu 02-08-1932
Faleceu 27-01-2021
Maria da Conceição Lopes
Nasceu 11-01-1937
Faleceu 23-01-2021

Escorpião (24/10 a 22/11)

Descubra as sete diferenças

Sagitário (23/11 a 21/12)

A vida afetiva atravessa uma
fase de crescimento. Está num momento
em que necessita e quer relançar a área
amorosa. Os contatos estão protegidos.
A nível profissional, a conjuntura vem beneficiar o desenvolvimento das suas tarefas. Esta é uma época bastante
estimulante em termos intelectuais.

A vida afetiva rompe um ciclo
de novas aventuras. Daqui em diante, vai
querer fazer coisas diferentes de forma a
dar mais sentido à sua existência. A nível
profissional, preste atenção a todas as
oportunidades que possam surgir. Por
outro lado, pode dar início um estudo
sobre um tema inovador.

Caranguejo (21/6 a 23/7)

Capricórnio (22/12 a 20/1)

A vida afetiva passa pela alteração de atitudes e de costumes rotineiros, que prejudicam a relação. É tempo
de adotar novos hábitos mais curiais. A
nível profissional, pode contar com acordos e parcerias essenciais para a concretização dos seus planos. Afaste
preocupações e avance sem medo.

A vida afetiva acusa a necessidade de entender quais são os seus interesses, mas sem cair num
egocentrismo que lhe poderá conduzir ao
isolamento. A nível profissional, sente que
tem o discernimento que lhe permite ter
ideias claras e objetivas. Mas, evite o marasmo e tente tomar iniciativas.

Leão (24/7 a 23/8)
A vida afetiva está inclinada
para as questões relacionadas com a sua
intimidade. Nesta perspetiva, eleve o seu
amor-próprio e cuide da sua saúde. A
nível profissional, procure encarar os
novos desafios com criatividade. Contrarie qualquer sentimento de cansaço e
adote uma postura inovadora.

Aquário (21/1 a 19/2)
A vida afetiva está voltada
para o espaço que ocupa na sociedade.
Está confiante e as suas atitudes serão
consideradas pelas pessoas circundantes. A nível profissional, o momento é excelente para aperfeiçoar o setor
financeiro. Ocasião oportuna para assumir novas responsabilidades na carreira.

Virgem (24/8 a 23/9)
A vida afetiva está harmoniosa e produtiva. Agora precisa é de tratar do seu corpo e de melhorar a sua
alimentação de forma a ganhar melhor
saúde. A nível profissional, certamente,
sente que tem todas as condições para
alcançar os resultados pretendidos. Apresente ideias e aceite novos apoios.

Peixes (20/2 a 20/3)
A vida afetiva beneficia da
energia do seu regente Neptuno. Tratase de um aspeto Cósmico que lhe confere boas capacidades sensíveis e
altruístas. A nível profissional, clarifique os
seus objetivos e lute pela concretização
dos seus sonhos. Tranquilamente vai
conseguir colocar a vida em ordem.

Astrólogo
Luís Moniz
Consultas presenciais
e online
E-mail: rikinho-astro@hotmail.com
Site: http://meiodoceu-com-sapo-pt.webnode.pt/
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Direitos em forma de rótulos
Catarina Rola
Nutricionista
A Sua Saúde Sempre

A 15 de Março celebrase o Dia Mundial do Consumidor, alusivo à importância do
direito à informação para consumo da população. O crescente interesse social pelas
questões relacionadas com alimentação e saúde é, atualmente, um forte determinante
das escolhas alimentares, acentuando o interesse na rotulagem
nutricional. A rotulagem é uma
ferramenta fundamental no

acesso dos consumidores à informação sobre os géneros alimentícios,
permitindo-lhes
realizar escolhas mais conscientes, informadas, adequadas
às suas necessidades e preferências e oferece ainda a informação necessária para um
correto armazenamento, preparação e consumo dos alimentos. Esta ferramenta nutricional
é obrigatória em qualquer género alimentício. Nesta deve
fazer-se constar a declaração
nutricional do produto, como o
valor energético e os seguintes
nutrientes: proteínas, hidratos
de carbono, lípidos, fibras alimentares, sódio, vitaminas e mi-
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nerais. Vive-se um tempo desafiante para a indústria agroalimentar no que respeita à
rotulagem nutricional. De certo
modo o consumidor contemporâneo está mais atento ao impacto que a sua escolha por um
produto alimentar irá ter ao nível
social, ambiental e de Saúde.
Conhecer as características do
género alimentício e consequente eleição de certos produtos em detrimento de outros, é
vital para uma consumo saudável. Atualmente, a utilização de
cores na frente da embalagem
e a harmonização, ou seja,
igualdade nos formatos, facilita
as decisões de compra mais in-
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formadas. Para além disso,
tipos de rótulos simbólicos,
como o semáforo nutricional, revelam-se mais facilmente compreensíveis. O semáforo
nutricional tem como objetivo
fornecer informação de forma
instantânea e intuitiva sobre o
teor de sal, açúcar e gorduras
existentes nos alimentos através de símbolos verdes, amarelos e vermelhos que permitam
uma avaliação rápida pelo consumidor, permitindo perceber se
um determinado alimento é ou
não prejudicial à saúde. Deixo
então uma proposta de semáforo nutricional para ajudar a
descodificar os rótulos dos pro-
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dutos alimentares, quando pretender ir às compras. Compare
a informação constante no rótulo do alimento ou bebida por
100g ou 100ml, respetivamente,
com a informação disponibilizada neste cartão, para os seguintes nutrientes: gordura,
gordura saturada, açúcares e
sal. Propõe-se que opte por alimentos e bebidas com nutrientes
maioritariamente
na
categoria verde, modere aqueles com um ou mais nutrientes
na categoria amarela e evite
aqueles com um ou mais nutrientes na categoria vermelha.
Um consumidor informado, é
um consumidor mais saudável.
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