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Pandemia mantém guias turísticos em
crise e com paragem quase total
Testemunhos de vários profissionais do setor, com base na Lagoa, dão conta de severas dificuldades para quem depende
do turismo. Prejuízos ascendem aos milhares de euros e não há qualquer previsão de retoma da atividade Pág. 3
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dizem que
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10 mulheres trabalham e promovem a inclusão social
na única cooperativa de panificação do concelho
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Ribeira Chã com loteamentos para seis moradias
CORTESIA CML
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Detetadas irregularidades na Junta de
Água de Pau pelo Tribunal de Contas
Em causa, valores de remunerações base, subsídios extraordinários, despesas de representação e subsídios de refeição
FOTO DL

Investimento ronda os 60 mil euros
As obras relativas à
segunda fase do loteamento
da Ribeira Chã, na Rua do
Cemitério arrancaram no passado dia 18 de março. A intervenção visa colocar as futuras
moradias do loteamento à
cota da rua.
Tratam-se de seis lotes destinados a habitação unifamiliar,
que vêm agora complementar
a primeira fase. Estão previstas moradias em banda, todas
com dois pisos, correspondendo à tipologia t3.

Esta nova fase do loteamento
possui uma área total de 2060
m2, incluindo uma área sobrante de 607 m2 e uma área
a lotear de 1450 m2, com 480
m2 destinados aos edifícios
de habitação, com uma área
de implantação e construção
definidas de acordo com cada
lote.
O investimento total desta
obra ronda os 60 mil euros e
é da responsabilidade da Câmara da Lagoa.
DL

Revisto Plano Diretor
Municipal da Lagoa
FOTO DL

A conclusão é de um relatório do Tribunal de Contas (TdC)
divulgado no passado dia 24 de
março. Dois antigos presidentes da
Junta de Freguesia de Água de
Pau receberam de forma ilegal 22,7
mil euros entre 2009 e 2017.
Contactado pelo Diário da Lagoa
(DL), Roberto Sousa, um dos autarcas visados, diz que “já falou
com o seu advogado” e que o
mesmo “está a analisar o caso e a
tentar resolver a situação”. Ao DL,
José Fernando Costa, o outro autarca visado pelo relatório, não quis
comentar a decisão do tribunal.
De acordo com o TdC, do montante de 22,7 mil euros, 13,1 mil
euros foram recebidos a título de
remunerações base e de subsídios
extraordinários de junho e de novembro, 7,6 mil euros a título de
despesas de representação e dois
mil euros a título de subsídio de refeição.
O relatório refere que, “nestes dois
últimos casos, as divergências com
maior relevância financeira ficaram
a dever-se ao pagamento de despesas de representação e de subsídio de refeição quando o regime
de desempenho de funções era o
de meio tempo, o que não confere
estes direitos”.
De acordo com uma fonte próxima
do caso, na origem das irregularidades estará a falta de conhecimento
técnico
sobre
os
procedimentos a adoptar pelas juntas, nas diferentes situações.
A entidade fiscalizadora das contas
públicas aponta que, de 2010 a janeiro de 2019, foram ainda pagas
pela freguesia contribuições para a
Segurança Social “que não eram
devidas, no montante de 6,2 mil
euros, em parte relativas ao exercí-

Antigos autarcas terão de devolver 10.645 euros
cio de funções em regime de meio
tempo, que não conferia esse direito”.
O jornal Açoriano Oriental escreve
que o atual presidente da Junta de
Freguesia de Água de Pau “é responsável por gerar um dano público ao erário público, no montante
de 1. 973.87 euros”. Em nota de
imprensa, o presidente, Paulo
Melo, esclarece que “o montante
em causa refere-se a pagamentos
a mais, efetuados à Segurança Social, e que, por via da recomendação emitida pelo Tribunal de
Contas, foi solicitada à Segurança
Social a devolução desses montantes que foram pagos a mais, encontrando-se a situação já
regularizada”.
O autarca sublinha que “de acordo
com a recomendação, emitida pelo
Tribunal de Contas, há que implementar procedimentos que garantam rigor no cálculo das
remunerações e abonos a pagar
aos membros da Junta de Freguesia, assim como das contribuições
para a Segurança Social, situação

que terá em atenção para salvaguardar as normas legais aplicáveis e todas as recomendações do
Tribunal de Contas”.
Durante o período em análise, os
pagamentos das remunerações e
abonos do presidente da Junta de
Freguesia de Água de Pau relativos
aos regimes de tempo inteiro ou de
meio tempo “são ilegais, consoante
os casos, por falta de ato do presidente da Junta ou de deliberação
da Junta de Freguesia a optar por
estes regimes de exercício de funções, ou por omissão da formalidade essencial de verificação da
conformidade dos requisitos pela
Assembleia de Freguesia, por proposta da Junta de Freguesia, o que
é suscetível de gerar responsabilidade financeira sancionatória, punível com multa”.
A multa prevista na lei, entre
2.550.00 e 18.360.00 euros, extingue-se por via da prescrição. Segundo a decisão do TdC, os
autarcas visados têm de devolver
10.684.50 euros.
DL/ Lusa

Interessados poderão participar no processo
A autarquia vai iniciar o procedimento da segunda revisão
do Plano Diretor Municipal
(PDM), informou a Câmara
Municipal (CML) em nota enviada às redações, no mês
passado.
“A respetiva revisão irá decorrer nos próximos 18 meses,
tendo sido estabelecida a
abertura de um período de
participação pública, por um
prazo de 30 dias”, refere a
nota.
O aviso foi publicado no jornal
oficial da Região Autónoma
dos Açores para que os muní-

cipes e interessados possam
formular sugestões e apresentar informações sobre
quaisquer questões que possam ser consideradas no âmbito do procedimento de
revisão do PDM.
Os interessados poderão consultar a referida deliberação,
acompanhada do Relatório de
Estado de Ordenamento do
Território, na Divisão de Gestão Urbana e de Infraestruturas, no edifício dos Paços do
Concelho ou através do site
da CML.
DL

Orçamento participativo com recorde de
votações
A edição deste ano do Orçamento Participativo Jovem (OPJ)
de Lagoa nunca registou tão alto
número de participações desde
que se realiza tendo mobilizado
cerca de quatro mil votos até ao
final de março.
Participaram nas diferentes ações
de votação, promovidas no concelho, estabelecimentos de ensino,
juntas de freguesia, lares de idosos
e demais instituições públicas da
Lagoa.

O direito de voto tem sido acolhido,
com “enorme adesão”, segundo a
autarquia, em todos os estabelecimentos de ensino do concelho,
com a colaboração de funcionários,
professores todos os níveis de ensino.
De acordo com a Presidente da
Câmara Municipal de Lagoa, Cristina Calisto, o Orçamento Participativo Jovem é “uma iniciativa
municipal de elevado impacto e
participação no concelho. A adesão

recorde da comunidade na fase da
votação, reflete confiança neste tipo
de iniciativas promotoras da cidadania ativa, porque ao votarmos
estamos a dar o exemplo de participação cívica na melhoria do
nosso concelho”.
A votação decorreu até ao final do
mês de março seguindo-se agora
a apresentação do vencedor que
deverá acontecer na primeira quinzena deste mês de abril.
DL

Diário da Lagoa | abril de 2021

3

REPORTAGEM

FOTO MIGUEL CORREIA

A longa e profunda
crise dos guias
turísticos continua
sem fim à vista: “as
previsões são baixas, são péssimas”
Guias dizem que paragem é total e só têm serviços muitos esporádicos

Os guias turísticos da Lagoa, tal como em toda a região, estão a atravessar profundas dificuldades, numa atividade com uma paragem em torno dos 100%. Estão previstos apoios regionais, mas as expetativas continuam negras
RUI PEDRO PAIVA

Miguel Correia é guia há
onze anos, mas está ligado ao turismo desde muito cedo. Aos 19 anos
já trabalhava no hotel Bahia Palace,
em Água d’Alto, e mais tarde trocou
Santa Cruz, na Lagoa, onde vivia,
pela França. Na terra da Torre Eiffel,
aprendeu muito daquilo que sabe
sobre o ramo do turismo, tendo trabalhado na indústria dos cruzeiros,
em especial dos cruzeiros da Disney,
que reúnem gente de todo o mundo.
Voltou mais tarde à Lagoa e foi viver
para o Rosário. Em 2010, abriu a sua
empresa, Azores Dream Tours, com
sede em Água de Pau, com o intuito
de mostrar a ilha aos turistas. Agora,
sem atividade, diz que nunca viu uma
crise assim. “Isso agora é ir tentando
sobreviver. Desde há cinco anos para
cá que ia batendo recordes, pessoalmente, ou seja, o ano seguinte era
sempre melhor, até chegar a 2020.
Aí, só para dar um exemplo, em abril,
só em duas semanas, perdi quase
20 mil euros. Só em duas semanas”,
começa por dizer ao Diário da Lagoa
(DL).
As declarações de Miguel Correia
metem a nu a profunda crise dos
guias turísticos da Lagoa. A pandemia da covid-19 gerou uma crise económica
e
social
mundial
praticamente sem precedentes.
Entre aqueles que ficaram sem laborar e outros que viram as suas receitas cair a pique, a classe dos guias
turísticos foi, certamente, uma das
mais afetadas pela crise. É que para
eles não dá para reduzir horários ou
limitar o número de clientes, como
procuraram fazer outras atividades
comerciais. Para eles, sem turistas,

não há negócio: não quebra de atividade, há paragem praticamente total.
“Isso está completamente parado,
está muito mal. Está parado a 99,9%,
só temos coisas esporádicas”, afirma
Miguel Correia, assinalando que a última vez que teve um serviço foi em
fevereiro – “mas também posso lhe
dizer que em janeiro trabalhei um dia
e que em fevereiro trabalhei um dia”,
acrescenta. Perante uma crise tão
delicada, que obrigou a mudanças
drásticas na vida comum, não é fácil
manter o negócio vivo. Nesse esforço
hercúleo, procura-se abdicar de alguns investimentos. “O ano passado
vendi três viaturas. Ou seja, de cinco
viaturas vendi três e podia-lhe enumerar montes de casos assim aqui
na Lagoa”.
O relato de Miguel Correia é corroborado pelos de outros guias. O responsável da IgoAzores, empresa
com sede no Cabouco fala de uma
“situação dramática”: “a situação é de
estagnação, o turismo é a área mais
afetada, independente de confinamentos ou desconfinamentos, nós
dependemos é do comércio internacional”, afirma João Correia. Mais do
que palavras, os números espelham
a crise: João Correia teve o último
cliente em 2020 – e foi o único daquele ano. “É a paragem total”.
A IgoAzores dependia de um “contexto diferente”, não sendo tão vocacionada para os habituais passeios
turísticos e visitas guiadas. Têm
como ramo de especialidade a “organização de viagens de grupos grandes”. Desde há “quatro, cinco anos”,
organizavam anualmente uma colónia de férias de jovens franceses, que
trazia duzentas crianças para ficar
um mês na ilha, onde a Lagoa era a
“aposta principal”.

Também organizavam o “acompanhamento de grupos de parapente”,
que vinham sobretudo da Bélgica e
da Suíça, para voar pelo céu dos
Açores. Foi “outra atividade aniquilada pela pandemia”. “Isso era uma
outra forma de mostrar a ilha”, diz. E
tudo isso foi devastado pela pandemia da covid-19.

“

“Só em duas semanas perdi quase
20 mil euros. (...)
De cinco viaturas
vendi três e podialhe enumerar montes de casos assim
aqui na Lagoa”

O futuro não agoira nada
de bom
Outro guia, Roberto Sousa, dedicouse ao turismo em janeiro de 2015,
depois de ter estado um ano e três
meses a viver no Canadá. O turismo
surgiu porque a política roubou-lhe o
emprego: “fui presidente da junta de
freguesia de Água de Pau e dediquei-me tanto que perdi a minha vida
profissional que era comerciante”.
Foi assim que criou a São Miguel
Tours, para aproveitar o rumo crescente do turismo regional, sentido
após a liberalização do espaço aéreo
em 2015. Agora, tal como os colegas,
a quebra é “praticamente de 100%”,
mas, este ano “terá de ser forçosamente melhor que o ano passado”.
“A partir de maio devemos ter algum
trabalho, o suficiente para nos alimentar”, afirma, ressalvando, contudo, que também esperava
melhorias no verão passado que não
chegaram a acontecer.
Mas, para melhorar, Roberto tem a
receita: é preciso apostar nos “mercados que dão dinheiro”. E exemplifica: o mercado nacional é bom, tal
como o inglês e o alemão, mas os
melhores são o norte-americano e
canadiano. “Os italianos, espanhóis,
suecos, finlandeses, nórdicos,
podem ficar em casa que não fazem
falta nenhuma, podes meter isso
mesmo assim no jornal”. Em suma:
“só melhoramos se sabemos o que
estamos a fazer”, atira.
Para apoiar nessa crise, a Câmara
da Lagoa lançou uma medida, ‘Roteiros da minha terra’, dedicada aos
residentes. “Fui eu até que propus
isso em nome dos meus colegas”,
explica Miguel Correia, defendendo a
importância do apoio, mas que não

serve, nem pouco mais ou menos,
para fazer esquecer as dificuldades.
“É uma iniciativa com mérito, tudo o
que vier é bem-vindo”, explica, avançado que os guias já receberam o
apoio.
Também a nível regional foi aprovado
na Assembleia Regional uma medida
de apoio aos guias turísticos, que
teve a aprovação do PAN (responsável pela iniciativa), do BE, do PS e da
Iniciativa Liberal. “O apoio ainda não
está definido, mas é muito positivo
porque prevê que os guias recebam
um salário mínimo durante pelo
menos um semestre”, explica ao DL
Paulo Bettencourt, presidente da
AGITA, Associação de Guias de Informação Turística dos Açores, assinalando ainda a necessidade de o
executivo regional promover formações. “A nossa formação até agora é
a autoformação”.
Um apoio que servirá como balão de
oxigénio numa retoma onde a única
certeza é imprevisibilidade. Isto porque as poucas pessoas que viajam
procuram evitar os guias e “basicamente um trabalho de um guia é com
grupos” – e grupos é palavra proibida
em período de pandemia.
Em tempos, as expectativas para
2021 foram “muito altas”, norteadas
pela esperança em torno da vacinação. Agora, segundo Paulo Bettencourt, o cenário enegreceu. “Tendo
em conta que vacinação no nosso
principal mercado, que é o mercado
da União Europeia, está muito atrasada, as previsões são baixas, são
péssimas”. Os guias turísticos vão
continuar numa longa travessia por
uma crise sem precedentes.
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Filipe Andrade.
O craque de
Água de Pau
que está a
fazer história
no futebol
nacional
Filipe Andrade tem 28 anos e está no Torreense tendo começado a jogar em Água de Pau

O maior goleador do Campeonato de Portugal é um filho da terra: Filipe Andrade, natural de
Água de Pau. Aos 28 anos, representa o Torreense, mas não esconde a ambição de chegar à
primeira liga
RUI PEDRO PAIVA

A face mais visível do futebol são os craques globais dos escalões mais altos, mas o desporto-rei
não vive só disso. Aliás, a essência
do futebol também fervilha em escalões inferiores, fora dos clubes mediáticos, onde craques mais ou
menos desconhecidos constroem
gloriosas carreiras à força do suor e
sacrifíco. Tudo por amor ao futebol. É
o caso do maior goleador de sempre
do Campeonato de Portugal: Filipe
Andrade, de seu nome. O avançado
de 28 anos, que representa o Torreense, é nascido e criado em Água
de Pau, a terra que o viu dar os primeiros pontapés na bola.
“Tudo começou na minha freguesia,
em Água de Pau, havia torneios no
polidesportivo, para adultos e crianças. Eu entrei nesse torneio e havia
pessoas que pertenciam à direção do
Santiago que me viram a jogar e fizeram-me o convite”, recorda agora ao
Diário da Lagoa (DL) o jogador do
Torrense, que tem tido sobre si os holofotes da comunicação social nacional desde que se tornou o máximo
goleador do Campeonato de Portugal.
Naquele torneio amigável entre crianças iria nascer um goleador. Tinha
então 10 anos. Começou a jogar no
Santiago e nunca mais parou. Aos 16
anos, trocou, pela primeira vez o
clube da sua terra, para jogar no Marítimo da Calheta. Foi aí que percebeu que poderia fazer do futebol vida.
“No Marítimo fomos campeões regionais de juvenis e pudemos disputar o
nacional contra as melhores equipas
do país como o FC Porto”, explica. Ao

jogar contra os melhores, percebeu
que era capaz de os enfrentar. “Foi a
partir dai que comecei a pensar ‘se
eles conseguem eu também consigo’, porque aí vi que era capaz”.
E foi mesmo capaz. Voltou ao Santiago, para os juniores, e foi se entrosando progressivamente com os
seniores. Na primeira época como
sénior, começou logo a marcar golos
e despertou atenção de clubes de escalões superiores. A começar pelo
Santa Clara: fez um estágio nos ‘encarnados’ de Ponta Delgada e só não
assinou por mudanças no contrato à
última da hora. Com a “grande ajuda”
do amigo Clemente, antigo avançado
também natural da Lagoa, apareceu
então o Desportivo de Chaves (clube
que Clemente representou na carreira).
Mas, meia época depois, voltou ao
Santiago e acabou, logo de seguida,
por experimentar o outro clube do
concelho, o Operário. Nos fabris, teve
uma época, onde não jogou tanto
quanto queria. Regressaria novamente ao Santiago porque “senão
era para jogar no Operário preferia ir
ajudar o clube da terra”. Após isso,
chegaria, então, à ilha Terceira, na
época 2014/15, para representar o
Praiense. A partir daí a sua carreira
começou a progredir a passos largos.
“O Santiago e o Praiense são dois
clubes diferentes, mas são os dois
especiais em diferentes sentidos. O
Santiago é o clube da minha formação e do meu coração, eles é que me
deram tudo para ser o que sou hoje”,
assinala Filipe Andrade, reconhecendo, também, uma dívida de gratidão para com o clube da Praia da
Vitória. “Depois o Praiense acreditou
em mim e deu-me a grande oportu-

nidade para disparar e começar a
minha carreira no Campeonato de
Portugal”, acrescenta.

O homem-golo
No estádio de Alvalade, o cronómetro
de jogo ainda não tinha chegado aos
dois minutos. Filipe Andrade aproveitou a bola longa para voar entre os
centrais do Sporting, deixou a bola
cair uma e outra vez, encheu o pé e
fuzilou Beto. Um golaço em qualquer
parte do mundo. Filipe Andrade correu para festejar o golo, bateu no
peito duas vezes e ergueu uma ban-

“

“Posso dizer que
bati o recorde de
golos e posso dizer
que atualmente
sou o melhor marcador de todos os
tempos do Campeonato de Portugal ”

deira dos Açores onde se lê: “Água
de Pau, Família e Amigos Pauenses”.
O Praiense acabaria por perder o
jogo da Taça de Portugal frente ao
Sporting, então orientado por Jorge
Jesus, mas ninguém pode retirar
aquele momento histórico a Filipe Andrade. Aquele é o golo mais especial
da carreira, diz. “Esse foi um golo especial. Foi o marcar ao Sporting, foi o
golo em si que foi bonito, foi em Alvalade, a um minuto e trinta segundos
e depois mostrar a bandeira e estar
ali escrito Água de Pau. Foi muita
coisa envolvida”.
Acabou por ser o momento de ouro
nas cinco épocas no Praiense – com
uma pausa pelo meio para representar o Real SC durante uma temporada. Foi com a camisola listada de
vermelho e branco do clube de Praia
da Vitória que viria a marcar uma
parte significativa dos golos no Campeonato de Portugal. Mas seria já ao
serviço do Torrense que ira chegar
aos 80 golos – e o marcador continua
a contar. 80 golos na prova, que
fazem dele o máximo goleador da
história da competição.
“É um orgulho imenso porque estou
a ser recompensado pelo esforço e
por todo o sacrifício que eu tive ao
longo desses anos, é um momento
único e muito especial”, afirma. Uma
marca que não é para todos: “ao
menos eu posso dizer que bati o recorde de golos e posso dizer que
atualmente sou o melhor marcador
de todos os tempos no Campeonato
de Portugal”.
E para o futuro? Que metas tem Filipe Andrade? Para já, é “subir de divisão com o Torreense”, afirma, uma
vez que a equipa de Torres Vedras

está sempre a lutar pelos lugares cimeiros da sua série no Campeonato
de Portugal. Aliás, a subida de divisão é uma meta constante na carreira do avançado açoriano, que tem
alternado entre diferentes clubes precisamente devido aos objetivos da
subida: “eu tenho andando por vários
clubes por causa dos projetos que
me apresentam. Sou um jogador ambicioso, gosto de projetos para subir”.
Depois, em termos de planificação a
médio prazo, logo se vê: o sonho comanda a vida – e Filipe Andrade tem
o sonho bem definido. “Estou com 28
anos, mas ainda tenho o sonho de
chegar à primeira liga”. Mas, independentemente do escalão, Filipe
Andrade quer aproveitar o resto da
carreira para garantir o futuro da sua
família. A intenção passa por ir para
um “clube bom financeiramente”, porque o futebol não dura para sempre.
“Tenho de pensar no meu futuro e da
minha família, porque também depende de mim. Quero dar uma boa
estabilidade à minha vida e o futebol
acaba aos 35, 36 anos”.
Mesmo que para tal tenha de ir para
o estrangeiro. Uma dificuldade
grande para um pauense orgulhoso,
que faz questão de levar o nome da
sua terra para qualquer lado que vá.
“Quando acaba o futebol, volto logo
para casa. Até é raro ir fazer viagens,
e quando faço, passo sempre primeiro pela minha terra, porque preciso de estar com a minha família e
com os meus amigos”, diz, entre
risos, acrescentando em seguida: “eu
estou sempre com saudades da
minha terra”. E a terra com saudades
dele.
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Empresa lagoense diversifica negócio e
aposta nas casas modulares
Estão a ter uma procura cada vez maior e são a aposta de dois empresários do concelho
que se dedicam há mais de 40 anos ao ramo automóvel
FOTO DL

mais do que uma atividade. As casas
estão interligadas com a serralharia.

SARA SOUSA OLIVEIRA

Ricardo Pereira, 55 anos, e
Paulo Mariano Pereira, 62, são irmãos e gerem vários negócios. A paixão pelo rally, durante vários anos,
fê-los pilotos nas competições da
modalidade, mantendo-os até hoje
agarrados ao ramo automóvel. Para
além da AutoCentral, são proprietários de um centro empresarial com
24 mil metros quadrados – que subalugam a outras 16 empresas – na
zona dos Portões Vermelhos e
gerem 34 funcionários. Fazem ainda
revenda de peças auto, possuem um
pequeno stand de venda de automóveis usados e apostaram num ramo
completamente diferente: o das
casas modulares. Criam do zero, a
casa dos sonhos de quem os procura. Em conversa com o Diário da
Lagoa, o mais novo dos dois irmãos,
Ricardo Pereira, explica como se
gerem diferentes negócios em pandemia e como tudo começou.
DL: Fundou a empresa-mãe com
o seu irmão?
O meu irmão começa primeiro porque é mais velho. Eu ia acompanhando mas estava a estudar e mais
tarde junto-me a ele. A AutoCentral
existe há 42 anos.
DL: Como é que começou?
Com uma pequena oficina no espaço
que ocupamos sempre até à seis
meses, no Rosário. Primeiro estávamos sozinhos depois fomos aumentando e fomos sempre acarinhados
pelos vários executivos camarários
que nos ajudaram porque de facto
sabíamos que estavamos congestionados ali a nível de espaço e de estacionamento.
DL: Quantas e que empresas
estão instaladas neste vosso novo
espaço?
Temos no edifício 16 empresas. Criámos aqui também sinergias. Os nossos inquilinos também são nossos
clientes. As pessoas que vêm cá às
empresas também nos ficam a conhecer e é bom para todos. São empresas de segurança, arquitetos,
contabilidade,construção civil, publicidade e marketing, temos um restaurante vegetariano, também. Nós
quisemos criar aqui uma forma das
pessoas terem um bocadinho de
tudo e é agradável para quem vem
aqui e para quem trabalha aqui.

DL: Estão a ser muito afetados
pela pandemia?
A nossa área nunca foi obrigada a
parar, foi sempre permitido funcionar
a reparação automóvel. E aproveitamos isso da melhor forma. Houve alguns meses em que nos dedicámos
mais à adaptação do nosso espaço
porque fizemos isto tudo com o
nosso pessoal. De uma forma geral
podemo-nos sentir privilegiados por
estar nesta área porque para quem
está ligado ao turismo ou à restauração é complicado.

Ricardo Pereira já foi piloto de rally e até hoje mantémse ligado ao setor automóvel
DL: Como correu a adaptação a
este novo espaço de trabalho?
Correu um bocadinho melhor do que
perspetivámos porque de facto qualquer mudança é sempre complicada.
O edifício embora já tivesse as características atuais de construção mas
estava adaptado para outro negócio.
Nós tivemos que o adaptar para o
nosso negócio.
DL: Diversificar o negócio, num
meio pequeno, é uma mais valia?
Acho que sim mas tem de haver alguma dimensão porque senão ficase muito fragilizado.
Nós trabalhamos com as companhias de seguros na substituição de
pára-brisas. As pessoas, por exemplo, desconhecem que têm incluído
no seu seguro automóvel a possibilidade de substituir o seu pára-brisas
de forma gratuita. Se têm um vidro
partido podem-no substituir de forma
gratuita e somos só nós e mais duas
empresas na ilha que o fazem. O que
também acabou por ser interessante
para nós foi o facto de sermos parceiros com a PSA, um grande construtor automóvel. Eles têm uma
vertente de oficinas autorizadas e
somos a única empresa PSA na ilha.
Desde 2010 é possível que as garantias dos carros novos que as pessoas
compram possam ser prestadas por
agentes autorizados que não os concessionários. Antes durante os anos
de garantia do carro, as pessoas

eram obrigadas a ir à marca fazer a
manutenção. Atualmente, quem
paga manda, portanto é o dono do
carro que escolhe fazer a manutenção e não pode ser penalizado por
essa decisão, ou seja, não pode perder a garantia. Em contrapartida, a
pessoa tem que escolher uma oficina
que seja certificada, e nós somos
uma delas com o apoio da PSA,
temos é de utilizar materiais certificados pela marca. É importante que as
pessoas saibam que têm essa possibilidade.
DL: Chegaram a ter funcionários
em lay-off?
Sim, mas já não temos. E felizmente
não tivemos necessidade de despedir ninguém e até contratamos mais
duas pessoas por causa de uma
outra atividade que temos, a construção das casas modulares.
DL: Que tipo de casas constroem?
Qualquer tipo. São sempre casas
mais pequenas, t1, sessenta metros
quadrados ou t2 e podem ir até aos
120 metros quadrados. Estamos a
terminar uma em Vila Franca que já
é uma casa com alguma dimensão.
DL: Quanto tempo demora a construir uma casa dessas?
Depende. Há a parte do projeto, da
construção, dentro de uns sete a oito
meses consegue-se terminar uma
casa modular.

DL: Consegue ser mais barata que
uma casa convencional?
Sim, muito mais. Um t1 fica-lhe em
55 mil com tudo, chave na mão. Depois depende dos acabamentos.
DL: Qual é a durabilidade de uma
casa modular?
É feita em construção metálica, não
é aço leve. Os revestimentos a pessoa escolhe. Tem uma eficiência
energética de topo, tudo com novos
materiais. Utilizamos cortiça no interior das paredes que cria um ambiente mais agradável. A pessoa
compra a casa, vive lá a sua vida
toda e não tem problemas, com manutenção claro, mas sem problemas
estruturais. E tem uma vantagem,
podemos fazer a casa e transportála, dependendo das dimensões. As
mais pequenas podem ser transportadas num daqueles camiões grandes.
DL: As pessoas estão a recorrer
mais a este tipo de casas?
Sim. Os nossos primeiros potenciais
clientes eram de alojamento local.
Entretanto estamos a terminar uma
casa em Vila Franca, outra que já terminámos na zona das Socas, fizemos só até uma certa parte e depois
ficou por conta do cliente. Temos
uma aqui fora que estamos a construir para instalarmos aqui dentro e
estamos a começar outra nos Valados. Num meio pequeno é bom ter

DL: Mas sentiram quebras?
Sim e continuamos a sentir. Chegamos a ter quebras de quase 50 por
cento em algumas áreas. A parte dos
reboques, uma área muito importante para nós, teve quebras de 60 a
70 por cento alguns meses, recuperou mas não totalmente. Quando
existe muito reboque significa que as
oficinas vão ter muito trabalho. E
quando os reboques começam a diminuir significa que os carros estão
mais parados, as pessoas estão a
trabalhar mais a partir de casa e nao
precisam de sair.
DL: A paragem das rent-a-car influencia muito o trabalho das oficinas, certo?
Trabalhamos com duas empresas de
rent-a-car e neste momento temos
zero casos de reparação deles porque os carros não circulam. No total
devem ser uns 3 mil carros a menos
a circular e eram carros que estavam
a andar, a consumir travões, etc. A recuperação vai ser lenta.
DL: Como é que olha para o futuro
pós-pandemia?
É uma situação muito imprevisível.
Quando há uma crise económica ou
financeira conseguimos perspetivar
as coisas. Nesta situação é muito
complicado porque não sabemos
quando as coisas podem complicar.
Tenho esperança que as coisas venham a melhorar porque já aprendemos a lidar com a situação, há a
ajuda das vacinas. Acho que temos
que estar esperançosos.
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Opinião

Luís Furtado
Enfermeiro

Xenofobia 2.0
– Para reﬂetir(mos)
Nos últimos dois meses
tenho acompanhado as discussões
que são mantidas nas redes sociais, em certos grupos, relativas à
freguesia de Rabo de Peixe, designadamente, no que ao cumprimento das regras sanitárias diz
respeito. Esta reflexão em nada incide sobre as regras sanitárias impostas, a sua adequação e
duração, mas sim sobre o estrondoso enxovalhamento a que a freguesia e as suas gentes foram
sujeitas.
Se por um lado existe um problema
social que tarda em ser resolvido,
independentemente dos vários
agentes políticos que a cada momento detiverem o poder e os
meios para o tentar resolver, e que
este problema social impacta na
forma como a pandemia é gerida,
por outro, esta circunstância não
pode levar a que, na segurança dos
nossos lares, no conforto das nossas cadeiras, por detrás das armaduras que são os monitores dos
nossos computadores, e armados
de poderosos teclados, possamos
insultar, rebaixar e inferiorizar os habitantes da freguesia de Rabo de
Peixe, particularmente aqueles que
residem nas zonas mais desfavorecidas e, por tal, mais vulneráveis e
desprotegidas.
O nível do insulto, a absoluta desconsideração pelas pessoas, e
pelos seus direitos, são de difícil
qualificação. Nos últimos dois
meses parece que muitos se sentiram legitimados a atacar, gratuitamente, e sem qualquer tipo de
restrição ou refreamento, a população daquela freguesia de um modo
que não tenho memória.
Noutros tempos, quando vivíamos
num contexto em que não se normalizava o discurso de ódio, nem o
ataque às minorias, fossem elas étnicas ou sociais, este tipo de conduta era, por força da pressão

social, contida. Os filtros sociais, o
respeito pelo outro, e pela sua dignidade, porque é isto que está em
causa, o direito à dignidade e ao
respeito, refreavam e silenciavam
ímpetos xenófobos.
Sim, ímpetos xenófobos, porque é
disto que estamos a falar, de xenofobia!
Para aqueles que necessitam de
uma análise mais técnica do conceito, recordar que o substantivo feminino xenofobia é definido como a
desconfiança, o temor ou a antipatia
por pessoas estranhas ao meio daquele que as ajuíza. O Alto Comissariado das Nações Unidas para os
Refugiados vai mais longe, e admite que a xenofobia pode ter lugar
visando pessoas de características
físicas e até de ancestralidade partilhada, bastando que esteja apenas
presente o elemento da estranheza.
Assim, a xenofobia pode estar presente dentro do mesmo país por
meio da expressão de sentimentos
de aversão, hostilidade e rejeição,
mas também de atitudes discriminatórias, mesmo violentas, de natureza física, verbal e psicológica.
Se pararmos um pouco para pensar, se formos às inúmeras publicações feitas em grupos e perfis nas
redes sociais, visando o combate à
pandemia na freguesia de Rabo de
Peixe, vamos encontrar insultos,
hostilidade, rejeição, violência verbal e psicológica visando aquela
população.
Repito, esta reflexão, em nada,
versa sobre a natureza das medidas de combate à pandemia impostas na freguesia de Rabo de Peixe,
diz única e exclusivamente respeito
à forma como, enquanto sociedade,
decidimos ultrajar e enxovalhar uma
população, de forma gratuita e sem
qualquer consequência.
Será mesmo esta a sociedade que
pretendemos deixar como legado
às gerações futuras?
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O que signiﬁca ser saudável?
Catarina Rola
Nutricionista

Saúde não é um “estado de completo bem-estar físico, mental e social”. E
também não é “meramente
ausência de doença ou enfermidade”. A primeira parte
desta formulação está consagrada na famosa constituição
fundadora da Organização
Mundial da Saúde (OMS),
adotada em 1946. Ela deveria
fornecer uma visão transformadora de “saúde para
todos", que ia além da concepção negativa prevalecente
de saúde baseada na ausência" de patologia. A importância do tema ganhou projeção
internacional a ponto de, a
partir de 1950, a OMS definir o
7 de abril como o Dia Mundial
da Saúde.
O Dia Mundial da Saúde é
uma oportunidade de alertar a
sociedade civil para temaschave na área da saúde que
afetam a humanidade, além
de desenvolver atividades
com vista à promoção do
bem-estar das populações, tal
como a promoção de hábitos
de vida saudáveis. Mas afinal
o que é a saúde? O que significa ser saudável?
Diferentes visões e definições
acerca do que se tem de
saúde e doença permeiam a
história da humanidade, sobretudo a inserção desses
conceitos sob os contextos
cultural, social, político e económico. Dito isso, a conjunção
do físico, psicológico e social
PUB.

permanece fortemente relevante até hoje. Na verdade,
esse quadro deve ser estendido em duas dimensões
mais. Primeira, a saúde humana não pode ser separada
da saúde da biodiversidade do
meio ambiente. Os seres humanos não existem num
vácuo biológico. Vive-se numa
existência interdependente
com a totalidade do mundo
vivo. A segunda dimensão
está no reino inanimado. O
mundo vivo depende de uma
interação saudável com o
mundo inanimado. Graças à
ciência das mudanças climáticas, agora entende-se bem
como o bem-estar humano depende da “saúde” dos sistemas de troca de energia da
Terra. Coabita-se, portanto.
Ser mais humilde quanto à experiência dos indivíduos, em
vez de simplesmente elaborar
boletins reduzidos ao seu estado de saúde, abre a possibilidade para uma compreensão
mais realista do que significa
ser saudável. O fato é que ninguém pode ser saudável
numa sociedade doente. Este
princípio foi estabelecido com
maior clareza por um médico
francês, Georges Canguilhem,
no seu livro The Normal and
the Pathological, no qual o
médico rejeitava a ideia de
que existissem estados de
saúde normais ou anormais.
Ele via a saúde não como algo
definido estatisticamente ou
mecanicamente. Em vez
disso, Canguilhem via a saúde
como a capacidade de se
adaptar ao ambiente. A saúde
não é uma entidade fixa, variando de indivíduo para indiví-

duo, dependendo das circunstâncias a que o mesmo está
sujeito. A saúde é definida não
pelo médico, mas pela pessoa, de acordo com as suas
necessidades funcionais. O
papel do profissional de saúde
é, assim, ajudar o indivíduo a
adaptar-se às suas condições
únicas prevalecentes. Este
deve ser o significado de “medicina personalizada”. A definição de saúde deste médico é
igualmente libertadora. Ao
usar a adaptabilidade como
teste de saúde, torna-se possível abordar as circunstâncias variáveis da doença,
permitindo responder às doenças globalmente, levando em
consideração o contexto das
condições num determinado
lugar e tempo. A saúde é,
desta forma, definida como
uma ideia elusiva e também
motivadora, pois ao substituir
a perfeição pela adaptação,
aproxima-se de um programa
de medicina mais compassivo,
reconfortante e criativo – um
programa para o qual todos
podem contribuir.
Contamos juntamente com o
progresso da ciência – novos
tratamentos e tecnologias –
que levam a uma melhor gestão de doenças crónicas e melhores resultados de saúde. E
isso fez uma diferença significativa na esperança média de
vida. Hoje em dia, a ausência
de algumas doenças é tida
como certa. Por exemplo,
doenças infantis frequentemente devastadoras, como
poliomielite e sarampo, foram
amplamente erradicadas por
meio da vacinação. Além
disso, os avanços na detecção

precoce, medicação, tecnologias e estratégias de tratamento agora existentes,
possibilitaram às pessoas sentirem-se saudáveis – não porque a doença esteja ausente,
mas porque a mesma pode
ser controlada de forma mais
eficaz. Tal como acontece no
caso de doenças cardiovasculares e metabólicas, por exemplo, hoje em dia tão
prevalentes.
O conceito de bem-estar também mudou com o tempo. Alguns fatores relacionados à
saúde e bem-estar são relativamente universais: Dieta com
baixo teor de açúcar, gorduras
saturadas ou alimentos processados e com alto teor de
hortícolas, gorduras saudáveis
e proteínas magras. Hidratação. Evitar comportamentos
prejudiciais à saúde, incluindo
o uso excessivo de álcool, tabagismo, estilos de vida sedentários – ou
alternativamente, muito stressantes.
Ser ativo ou praticar exercício
regularmente. Dormir o suficiente. Saúde mental. E estabilidade económica.
Obviamente, muito do que foi
dito anteriormente é mais fácil
dizer do que fazer. Mas a
maré continua a mudar no
sentido do bem-estar, à medida que a indústria do fitness,
a ciência e a legislação se
atualizam. Além disso contamos hoje com o avanço tecnológico, qual veio transformar
totalmente a maneira como se
trabalha, se comunica e se entretém. À medida que a tecnologia diminui a carga física
associada ao trabalho – re-

pare como é mais fácil cortar a
relva hoje do que há 70 anos
– as pessoas alcançam maior
liberdade para se envolverem
em atividades recreativas.
Ainda o acesso fácil a aplicativos e dispositivos através dos
quais se pode rastrear passos,
contar calorias consumidas,
monitorizar padrões de sono,
praticar meditação ou controlar o stresse motiva o indivíduo a participar ativamente na
sua jornada de saúde e bemestar.
Todo este conjunto de ideias
evidencia uma evolução da
saúde humana, uma vez que
passa a ser considerado um
maior grau de complexidade
de interseções desses ideais.
Ainda, vale ressaltar que o
significado de evolução aqui
atribuído está associado a
uma visão darwinista do processo. Ou seja, não traduz,
necessariamente, um cenário
de constantes melhorias ao
longo da história. Enfatizo,
assim, a responsabilidade de
cada indivíduo em mudar os
seus comportamentos para
melhorar a sua saúde. Tal
como, a responsabilidade dos
serviços de saúde pública e
respetivos profissionais, na
priorização dos cuidados de
saúde primários.
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Os vendedores da praça não escapam à crise
da covid-19. “Essa pandemia é uma desgraça”
FOTOS RUI PEDRO PAIVA

Eduardo Bernardo tem 66 anos e vende no mercado de Ponta Delgada há 36 anos

António da Silva tem 78 anos e é um dos vendodores mais antigos da praça

Os comerciantes do Mercado da Graça sentem a falta dos locais e dos turistas, queixando-se
das quedas nas vendas. Os vendedores naturais da Lagoa defendem que não se justifica um
mercado no concelho
RUI PEDRO PAIVA

Sábado é dia de ir à praça.
É um ritual que reúne gente de toda
a ilha. Logo de manhã, pela fresquinha, o Mercado da Graça, em Ponta
Delgada, ganha vida. Por entre as
bancadas labirínticas, onde reluzem
legumes frescos, clientes atentos escolhem cirurgicamente os produtos.
Intervém depois os comerciantes entusiasmados, num diálogo franco de
amizade. “É essa a diferença da
praça, a gente aqui somos todos amigos”, começa por explicar ao Diário
da Lagoa, António da Silva, que com
78 anos é um dos comerciantes mais
antigos que por ali anda.
A conversa é interrompida pela passagem de uma freguesa. “Não queres levar bananas dessa vez?”,
interroga o comerciante, de rosto vincado pelo tempo e de olhar cheio de
vida. Perante a reticência da cliente,
António da Silva leva-a a uma banca
ali mais ao lado, mostrando as suas
majestosas bananas regionais. Oferece uma à criança que a acompanha e a cliente acaba por sair com
um cacho debaixo do braço.
É a experiência de vendedor a funcionar, dir-se-á. São muitos anos a
virar frutas. “Já tenho 78 anos e com
a idade de 12 anos já vinha para
aqui. A partir daí nunca mais deixei
isso”, explica. António da Silva, natural do Rosário, na Lagoa, é conhecido entre vendedores e entre

clientes. É um rosto da praça. Notase o gosto por aquilo que faz, quase
como se fosse uma inevitabilidade
inata: “a minha vida é essa, sou produtor agrícola, produzo e vendo, produzo e vendo”. Por isso, é que do alto
dos seus 78 anos, continua a estar
ali, a vender e a conversar, como se
aquele fosse o seu lugar natural: “Eu
podia estar em casa, mas não quero.
Também é preciso distrair um bocado, porque isso sempre em casa
também não é bom”.
O negócio, esse, é que já viu melhores dias. A inevitável pandemia da
covid-19 afetou todos os ramos da
sociedade e os vendedores da praça
não são exceção. Existem locais com
medo, restaurantes fechados e turistas que não viajam. “O negócio está
mal, essa pandemia é uma desgraça. O pessoal está com poucos
recursos, a ganhar menos e têm
medo de sair de casa. Depois não há
turistas e a restauração está fechada,
está tudo ruim”. Consequências de
uma pandemia, que continua imprevisível e que teima em ir embora. António da Silva, no seu tom direto,
expressa o sentimento geral: “é acabar com essa doença. Se essa
doença acabasse isso vinha ao normal, até lá é sofrer isso”.
O vizinho da frente corrobora a tese.
Também para Eduardo Bernardo,
natural da Lagoa, residente em Santa
Cruz, o Mercado da Graça não tem
segredos. Tem 66 anos, está na
praça há 36 anos. “É muito tempo,
não é?”, questiona retoricamente

entre risos. A longa experiência permite-lhe uma opinião contextualizada
sobre o momento atual. E a opinião
espelha bem as dificuldades da crise
da covid-19.
“Nunca houve momentos difíceis
como esse agora. Qualquer pessoa
percebe isso. As pessoas estão desempregadas, não têm dinheiro, eu
nunca vivi uma crise como essa
agora”, declara, reforçando que “muitas pessoas não vão à praça por
medo da pandemia”. Num negócio
que “está péssimo”, apenas existe
uma maneira para resolver a crise: é
preciso contribuir para “baixar o número de casos” ativos da doença. “A
gente só sai disso se as pessoas se
respeitarem umas às outras. E com
essa nova estirpe, que é mais perigosa, as pessoas têm de ter muito
respeito porque com a saúde não se
brinca”.
O negócio não anda fácil para ninguém. Ali mais à frente, próxima de
uma das entradas laterais, Mauro
Sousa diz sentir “muita falta” dos turistas do continente. “Os estrangeiros
não afetam assim tanto. As pessoas
do continente é que mexem com a
gente”. Mauro – ou ‘Marim’ como é
carinhosamente chamado pelos
clientes que por ali passam e parecem todos saber o nome dele –
vende na praça há 10 anos e ostenta
uma linhagem monárquica: é o ‘Rei
dos Ananases’, ou não fosse ele natural da Fajã de Baixo. “Essa banca
já devia estar mais vazia a essa
hora”, diz, apontando para uma ex-

tensa banca repleta de caixinhas de
ananases geometricamente ordenados. Também fazem falta os locais:
“muitos têm medo”, outros “compram
tudo nos supermercados ao pé de
casa”. Para manter o negócio assim,
“só com muita força”. “É preciso ter
muitos sustos, com muito trabalho
para ver se isso vai dar certo”.

Um mercado na Lagoa?
Perto da banca de Mauro, uma
cliente, Maria Sousa, está indecisa
entre os ananases. O vendedor
ajuda-a: pergunta quando pretende
comer o ananás, para quantos pessoas é e se prefere mais “docinho” ou
com um “toque ácido”. Maria Sousa
acaba por levar dois. É um hábito que
não dispensa.
“Para mim não há nada como fazer
compras aqui na praça”, diz, justificando com os produtos “sempre frescos”. Maria é natural da Atalhada e
todos os sábados vai fazer compras
ao Mercado da Graça. E se existisse
um mercado na Lagoa? “Sinceramente, nunca tinha pensado nisso”,
confessa. Pensando um pouco, conclui: “era capaz de ser uma boa ideia
porque para mim seria mais fácil,
mas acho que não poderia ser feito
ao sábado para não competir com
este”.
Em 2016, a Câmara Municipal da
Lagoa apresentou a intenção de
construir um mercado municipal na
zona do Parque Tecnológico. A presidente Cristina Calisto estimou a

obra em 1,5 milhões de euros que
contemplaria, além do mercado, um
espaço cultural e de lazer.
Cinco anos depois, não se sabe em
que ponto está a obra. Mas os comerciantes lagoenses no Mercado
da Graça não têm dúvidas: não se
justifica um mercado no concelho.
“Na Lagoa não vale a pena, a Câmara teve a ideia, parece que se esqueceram, também não vale a pena”,
defende António da Silva, acrescentado ainda que a zona em causa não
seria a ideal: “ainda por cima tem ali
o hiper tão perto”.
O vendedor lembra-se bem quando
existiu um mercado na Lagoa, na
zona do Rosário, perto da escola primária e onde hoje é um campo de futebol. “Chegou a haver anos e anos,
vendi lá imenso tempo. As pessoas
chegaram a aderir, mas aquilo foi
morrendo com os anos”.
Eduardo Bernardo também se lembra do mercado municipal no Rosário. Foi lá que começou a vender. “Eu
acho bem que essa ideia fique na gaveta, não se justifica um mercado na
Lagoa”, diz, defendendo que os comerciantes ganham em concentrar
tudo no atual Mercado da Graça. Até
porque hoje, ao contrário de antigamente, existem as grandes superfícies e toda a gente tem carro para se
deslocar. “Para mim e acredito que
para a maioria dos comerciantes, não
faz falta um mercado na Lagoa. Há
outras prioridades”.
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“A Proteção Civil começa em cada um de Orçamento Participativo
Jovem na Escola
nós!”
CORTESIA EBI DE LAGOA

No dia 2 de março, os alunos do 5ºB da EB2 Padre João José
do Amaral tiveram a visita da Presidente da Câmara Municipal de
Lagoa e da equipa responsável pelo
Orçamento Participativo Jovem.
A visita coincidiu com uma aula de
Cidadania e Desenvolvimento e os
alunos foram alertados para a importância da sua participação na vida e
no desenvolvimento do município,
sendo elucidados para a forma
como o podem fazer. Assim, analisaram o panfleto com as 18 propostas feitas por jovens do concelho,

sendo, de seguida convidados a
exercer o seu direito de voto, escolhendo as que iam mais de encontro
aos seus interesses.
A votação decorreu em todos os estabelecimentos de ensino da EBI de
Lagoa, envolvendo todos os alunos
do 1.º e do 2.º Ciclos do Ensino Básico, mostrando aos mais novos que
podem ter um papel ativo e fazer a
diferença no desenvolvimento do
seu concelho de residência.
Ana Páscoa
EBI de Lagoa/ DL

“A Educação dáte Asas!”
Alunos e profissionais das forças de segurança assinalaram Dia da Proteção Civil

No dia 1 de março, o Clube
de Proteção Civil da EBI de Lagoa, em
parceria com a Câmara Municipal de
Lagoa e a Polícia de Segurança Pública
(PSP) comemorou do Dia da Proteção
Civil, com o objetivo de alertar a Co
munidade Educativa para a importân
cia desta entidade.
O Clube de Proteção Civil da EBI de
Lagoa tem um papel fundamental na
sensibilização dos alunos e respetivas
famílias para a importância do Serviço
de Proteção Civil, dos seus objetivos,
valências e funções.
Infelizmente, este ano, devido à pan

demia, não foi possível organizar a ex
posição com os diversos meios e
agentes de Proteção Civil, como acon
teceu em anos anteriores. A data não
podia, no entanto, passar em branco,
pelo que foi promovida uma exposi
ção apenas com a Polícia de Segu
rança Pública (PSP) que, neste
contexto de pandemia, assume um
papel fundamental, apelando à segu
rança de todos.
No ﬁnal da exposição, os visitantes
partiram com a convicção de que
todos nós somos agentes de Proteção
Civil, pois a Proteção Civil começa em

cada um de nós!
Uma vez que a Proteção Civil é muito
abrangente, e que a comemoração do
seu dia foi muito limitado, no presente
ano letivo, o Clube optou por celebrá
lo ao longo do mês de março, com a
publicação de vídeos temáticos pro
movidos pelo Serviço Regional de Pro
teção Civil e Bombeiros dos Açores e
que poderão ser vistos no Facebook
da Escola.
Susana Martins com
Carolina Gonçalves
EBI de Lagoa/ DL

No dia 5 de março, os alunos do 6ºB apresentaram o projeto
"A Educação dá-te asas..." desenvolvido nas aulas de Cidadania e Desenvolvimento, no âmbito da
Estratégia de Educação para a Cidadania. Naquela área curricular, foi
abordada a “Declaração Universal
dos Direitos Humanos”, dando enfâse ao Direito à Educação, levando
os alunos a refletir sobre a importância da escola na construção do seu
futuro.
Como é muito bom rever pessoas
especiais, convidaram a sua professora do 1°ciclo e a turma D do 2°ano
da EB1/JI Dr. Francisco Carreiro da
Costa (que agora leciona), bem
como alguns membros da comuni-

dade educativa.
Os alunos do 6ºB fizeram ainda um
“Mural” (com papel de cenário) no
Pavilhão central da EB2 Padre João
José do Amaral e convidaram as
restantes turmas do 6º ano a colaborarem no projeto. Assim, durante
uma semana, todas as turmas do 6º
ano (que já haviam abordado os Direitos Humanos nas aulas de Cidadania e Desenvolvimento) deixaram
o seu testemunho no mural, bem
como a marca das suas mãos em
forma de borboleta, porque “A Educação dá-te Asas…”.
Susana Martins
EBI de Lagoa/ DL

Clube de teatro escolar encena contos infantis na biblioteca
CORTESIA EBI AP

Os “Rua da Lua” fizeram a
sua primeira apresentação teatral do
ano, na semana de 15 a 19 de
março, com a peça “A casa da
Mosca Fosca”, uma adaptação do
conto infantil com o mesmo nome, da
escritora galega Eva Mejuto.
“Posso receber amigos e preparar
doces na cozinha” foi a fala da mosca
que anunciou a entrada dos seus
convidados, divertidos animais com
nomes a rimar, que encantaram o
pequeno público de meninos das turmas do 1.º A, do 1.ºB e do 3.º/ 4.ºC.
Integrada no projeto da Rede Regional de Bibliotecas Escolares “Ler
mais no 1.º ciclo”, a iniciativa procurou fazer do teatro uma outra forma
de ler e de conhecer contos infantis
e de aproximar os alunos do mundo
da leitura com uma abordagem mais
acessível e interessante na sua perspetiva. Os espetadores também experimentaram o palco, recontando a
história com fantoches das personagens, e trabalharam de forma lúdica
conteúdos escolares como a rima, os

Luana Coelho, Maria Isabel Arruda e
Nair Rebelo voltarão à cena no 3.º
período, dando vida a mais histórias
nas ações promovidas pela Rede de
Bibliotecas na escola.
“Ler encantar recordar” é também
um destes projetos, dirigido ao ensino pré-escolar, e deu protagonismo, neste período, à obra Papá
das pernas longas, de Nadine BrunCosme, cuja história trouxe à conversa, com os pequeninos das salas
azul e vermelha, as características
especiais dos papás, posteriormente
desenhadas e emolduradas para
oferta no dia especial dedicado aos
pais.
“A casa da Mosca Fosca” pelo clube “Rua da Lua”
numerais e a contagem de sílabas
durante as sessões.
Condicionado pelas limitações da situação pandémica, o clube de teatro
escolar viu-se, este ano, forçado a
adaptar-se às circunstâncias com
atuações e textos mais curtos e um

público mais reduzido, mantendo, todavia, o espírito artístico, graças à
dedicação e talento dos seus dez
membros do 2.º ciclo. Bianca Pacheco, Francisco Machado, Inês Esteireiro, Isabel Valente, Juliana
Pacheco, Júlia Barbosa, Júlia Rego,

Biblioteca enche-se de lixo
para sensibilizar para o
problema dos oceanos
O projeto de articulação disciplinar
“Oceanos de plástico” reuniu, neste
período, algumas turmas dos quintos, sétimos e oitavos anos, em torno

do estudo das temáticas da sustentabilidade e educação ambiental,
com enfoque especial no problema
da poluição dos oceanos devido ao
plástico.
Depois da abordagem multidisciplinar, a sistematização de conteúdos e
aprendizagens teve lugar na sala de
fuga criada pela biblioteca para o
efeito. Inspirada na obra do PNL Miúdos contra o Plástico, de Martin
Dorey, a atividade de imersão “gamificou” os principais aspetos didáticos
elegidos no projeto com uma história
envolvente de Teresa Natureza e do
Detetive Bom Cidadão. A pedido do
governo português, os jogadores e
estas personagens encontram-se no
navio oceanográfico D. Carlos I para
iniciarem uma investigação, quando
um estridente sinal sonoro inicia a
aventura de aprendizagem, recheada de enigmas, desafios e conhecimentos.
Equipa da Biblioteca Escolar
da EBI de Água de Pau/ DL
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A Cidadania e o Geocaching
Luís Filipe Machado
e Marco Pereira

Alunos recolheram lixo existente na zona das caldeiras da Ribeira
Grande e encontraram várias caches

CARTOON SOFIA CATELA

Escola Secundária de Lagoa
FOTO CGESL

Alunos e professores fizeram uma visita de estudo às caldeiras da Ribeira Grande
O Clube de Geocaching da
Escola Secundária da Lagoa, realizou recentemente, uma visita de estudo às Caldeiras da Ribeira Grande,
onde participaram alunos e professores deste Clube, em particular de
uma das turmas do Curso de Tu-

rismo Rural e Ambiental. Durante a
realização desta atividade, foram
cumpridas todas as regras de segurança, em vigor, relativas à pandemia
covid-19. Esta atividade pedagógica
foi realizada com o apoio da Câmara
Municipal da Lagoa.
Os alunos do 11º G tiveram a oportu-

nidade de realizar a parte prática de
um dos seus trabalhos anuais do
curso de Profij, relativa a um dos seus
projetos de Cidadania, neste caso inserida na parte de “proteção ambiental”. Assim e sob a supervisão da
professora Eduarda Moniz, foi recolhido todo o lixo (que era, infeliz-

mente, em grande quantidade) existente na zona das Caldeiras da Ribeira Grande.
Nesta visita de estudo, para além de
encontrarem várias caches de Geocaching (de vários tipos: tradicional,
multi, enigma, earthcache e labcaches), os alunos participantes ainda

tiveram a oportunidade de aprender
a pilotar um drone e de tirar fotografias 3D. Para além disto foi-lhes explicada a “sinalética” relativa aos
trilhos (quer municipais, quer governamentais), por ser um dos conteúdos a trabalhar e aprofundar no seu
curso profissional.

Escritor marca presença em conferência sobre Geocaching
CORTESIA CML

Evento na Secundária de Lagoa contou com Pedro
Almeida Maia bem como com representantes das
câmaras municipais de Ponta Delgada e Lagoa
A junção de dois mundos
aparentemente distintos é possível e
até foi transportada para um livro,
“Capítulo 41”, de Pedro Almeida Maia,
onde no policial, o autor aborda o
Geocaching. O escritor açoriano,
autor de várias obras que posteriormente foram incluídas no Plano Regional de Leitura, foi o orador da
conferência “Literatura e Geocaching”, no passado dia 5 de março no
auditório da Escola Secundária de
Lagoa (ESL). O evento integra-se no
projeto “Geocaching e Educação”,
promovido pelo Clube de Geocaching

da ESL.
A conferência contou com a presença
da presidente da Câmara Municipal
de Ponta Delgada, Maria José
Duarte, do vereador da Câmara Municipal de Lagoa (CML), Nelson Santos, do presidente do conselho
executivo da ESL, Jorge Botelho e do
coordenador do clube organizador,
Luís Machado.
O vereador Nelson Santos congratulou o Clube de Geocaching da ESL
pela sua dinâmica, bem como o esforço e dedicação dos professores
que “voluntariamente organizam di-

versos clubes escolares para que os
alunos possam ter atividades extracurriculares de complemento à formação formal” bem como pela “rápida
capacidade de se adaptaram aos
constrangimentos impostos pela pandemia para continuar a lecionar”.
No mês de setembro, o Clube de
Geocaching da ESL, a convite da entidade responsável pelo Geocaching
a nível mundial, Groundspeak, publicou cinco Lab Caches, localizadas no
passeio marítimo da cidade de Lagoa.
Através do projeto “Lagoa – cidade
voltada para o mar”, o geocacher per-

Evento decorreu no passado dia 5 de março na ESL
corre os 1300 metros do passeio
marítimo, visitando a zona do Cruzeiro, passadiços, o Observatório
Vulcanológico e Geotérmico dos
Açores (OVGA), o relógio solar, o

mirante e o Portinho de São Pedro.
Em
complemento, há uma cache
enigma, denominada “Bónus das
LAV da Lagoa”. DL
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Balbina Silva chega a trabalhar 20 horas nos dias em que coze massa sovada

Nélia Tavares é surda e umas das fundadoras da cooperativa

“Passo mais horas aqui do
que em casa, chama-se
amor à camisola”
Balbina Silva lidera uma equipa de nove mulheres
que produzem artesanalmente massa e biscoitos.
Para além de exportar os seus produtos, a única
cooperativa de panificação do concelho promove a
inclusão social
SARA SOUSA OLIVEIRA

“Dai-nos Senhor o pão
nosso de casa dia”. A súplica está escrita num pequeno azulejo do número seis da Rua do Machado, em
Santa Cruz. Dentro de portas, já não
se coze pão, mas a frase também
pode ser a metáfora que procura,

quem aqui trabalha, todos os dias.
Às segundas e quintas-feiras, Balbina Silva está abrindo as portas da
Megasil, quando o relógio marca as
cinco da manhã – são os dias mais
atarefados na única cooperativa de
panificação da Lagoa, os de cozer
massa sovada, e agora, pela altura
da Páscoa, folares. “Já estou habituada. Hoje vim às cinco da manhã e

vou para casa há uma, duas da
manhã”, explica Balbina Silva ao Diário da Lagoa. É a líder e uma das 10
mulheres que trabalham na Megasil.
“São só mulheres, homens só o meu
marido que sempre fez a distribuição,
optou-se assim, damo-nos todas
bem”, garante. A presidente da cooperativa e responsável pela produção
fez parte do grupo que fundou a ins-

tituição há 34 anos, junto com Nélia
Tavares, surda desde que nasceu,
que trabalha atualmente na cooperativa. “Isto abriu por pressão da senhora Elvira, a mãe da Nélia, e da
mãe da Zita. Elas estavam na escola
da Arquinha e depois quando chegaram aos 18 anos deixavam de ir. A
senhora Elvira ficou preocupada, o
que é que a filha ia fazer em casa
todo o dia? Então falou com a dona
Fátima Sousa, assistente social, na
altura. Ela lembrou-se de fazer uma
cooperativa para pessoas assim”,
promovendo a integração, no mercado de trabalho, de pessoas com
necessidades especiais. Balbina era
doméstica, na altura, mas aceitou o
desafio e pôs mãos à obra, como
continua a fazer, todos os dias. Com
ela vieram Beatriz Moniz, Eduarda
Costa, Manuela Mendes, Manuela
Tavares e Zita Gouveia. Os nomes
constam de uma tela que se encontra no interior das instalações da Megasil, junto à zona de embalamento
de produtos. “No início, umas trouxeram umas panas, outras a panela. Fizemos biscoitos, massa, bolos
lêvedos, chegámos a fazer rissóis,
doces e fomos sempre andando,
conta a presidente da cooperativa.
Atualmente, a Megasil tem produção
diária de biscoitos e dedica-se à produção exclusiva de massa, duas

vezes por semana. Os biscoitos
podem ser caseiros, de canela e de
coco.

Cheiro a canela desce a
rua e invade imediações
da cooperativa
As receitas que dão fama e nome à
cooperativa, Balbina trouxe-as
quando deixou a casa da mãe mas
garante que ao longo dos anos foi
sempre “aperfeiçoando com mais
açúcar ou mais farinha” e agora têm
a “própria receita”, garante a responsável.
Os biscoitos são a principal fonte de
rendimento e sucesso da cooperativa. Por dia, são feitos e embalados
entre 250 a 300 pacotes que seguem
para várias lojas da ilha e também
para o continente. Significa que das
mãos de dez mulheres saem todos
os dias milhares de biscoitos feitos de
forma inteiramente artesanal. O
aroma caseiro, sobretudo a canela,
desce a Rua do Machado e chega à
rua perpendicular anunciado, a metros de distância da cooperativa, que
as fornadas estão a sair enquanto
outras continuam a entrar.
A mesa de inox, instalada no meio de
uma das salas da Megasil, é pequena para tantas mãos. Cada funcionária apodera-se de um bocado
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de massa e dos tabuleiros, dando
forma a cada biscoito, um a um, num
trabalho minucioso. Balbina não tem
dúvidas de que a grande mais valia
da sua funcionária mais antiga, Nélia
Tavares, conhecida por todos como
Nélinha, é a agilidade. “O que ela faz
melhor é os biscoitos, ela é muito rápida a moldar. E ela é o nosso teleponto. Se a gente se está
esquecendo de alguma coisa, ela
lembra-nos. Às vezes estamos à procura de um caneco, e estamos caladas, mas ela vê e logo a seguir traz,
não sei como é que ela sabe do que
estamos à procura, é impressionante”, sublinha Balbina. Nélinha é
surda desde nascença. Fala por gestos e com alguns sons. Com a ajuda
de Balbina, perguntámos do que
gosta mais de fazer na cooperativa.
A resposta surgiu logo. “Ela diz que
não gosta de estar em casa porque
diz que aqui está sempre falando
com a gente todas e em casa está
sempre sozinha”, traduz Balbina: “ela
de férias fica toda stressada ela não
gosta”, garante a responsável. Nélia
é atualmente a única pessoa com necessidades especiais na cooperativa.
Consegue comunicar com toda a
gente, por gestos, e mesmo sem utilizar a Língua Gestual Portuguesa.
Por causa disso, e para poderem comunicar com Nélia, as trabalhadoras
da cooperativa estão dispensadas de
usar máscara nas instalações da
cooperativa. “Já tivemos cá a inspeção do trabalho e o senhor da segurança e higiene e do trabalho” que
validou a exceção.

Produzidos 400 bolos de
massa e folares num dia
A funcionária mais nova da Megasil
tem 21 anos. Este é o primeiro trabalho de Sara Ferreira, que concluiu o
10º ano e não quis prosseguir os estudos. Ao Diário da Lagoa, explica
que já nada lhe parece difícil mas o
que custa mais é mesmo “estar em
pé”. A opinião é partilhada por Maura
Gouveia, uma das três filhas que trabalha com a mãe, Balbina, na cooperativa. “Eu dormia aqui os soninhos
da tarde”, conta a rir, Maura. A irmã,
Gabriela Martins, confirma: “lembrome de dormir naqueles prateleirinhos
[na sala de embalamento da cooperativa], muito criança”. Balbina tem
seis filhos e uma vida inteira dedicada
à Megasil. Conseguiu conciliar a maternidade com o intenso volume de
trabalho que sempre teve na cooperativa. “Passo mais horas aqui do que
em casa, chama-se amor à camisola”, garante. Quem também alinha
praticamente todos os dias com a
mãe é Graça Gata. A frequentar o terceiro ano do curso de Educação Básica na Universidade dos Açores, a
filha mais nova de Balbina herdou o
gene do trabalho da mãe e diz que
não consegue estar em casa e não
vir ajudar. “Fico ‘entenicada’ em casa
porque não tenho nada para fazer.
Eu é que oriento os papéis todos e
como passo as faturas tenho de ficar
até ao fim para saber quantas faturas
é preciso passar para as encomen-
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10 funcionárias fazem todos os dias milhares de biscoitos de forma inteiramente artesanal
das do dia seguinte”, por isso fica até
a porta se fechar. Garante que, regra
geral, não estuda: “vou para as frequências sem estudar. Às vezes dou
uma vista de olhos só por descargo
de consciência”. E é assim que consegue terminar o segundo ano do
curso com média de 19.
“Houve uma Páscoa em que minha
mãe teve aqui os seis filhos a ajudála”, conta a filha Maura. A irmã, Gabriela, explica que o trabalho exige
bastante, em termos físicos, mas garante que fá-lo “com gosto” e isso
acaba por se refletir no trabalho artesanal da cooperativa. “Muitas pessoas de vários sítios do continente,
ligam para cá a perguntar onde
podem comprar a massa e os biscoitos”, conta Maura. Para já, só mesmo
os biscoitos podem ser encontrados
à venda, além fronteiras, na zona da
Grande Lisboa. A massa sovada, por
ter menor tempo de validade, ainda
não, mas pode ser que um dia, isso
aconteça.

“Quando tiver 100 anos
venho para aqui com a
bengala na mão ensinar
vocês a fazer biscoitos”
Por estes dias, a azáfama é ainda
maior. Para além da massa sovada,
os folares são muito requisitados. “A
massa é a mesma, a única diferença
é que pomos dois ovos em cima que
vão a cozer, nos dias antes da Páscoa, fazemos quase mais folares que
bolos de massa”, garante Balbina. O
processo é trabalhoso e demorado
porque depois de amassar, é preciso
esperar a massa levedar durante
cinco horas. Depois, cada pedaço de
massa é pesado (aproximadamente
um quilo cada), formando uma bola
que é colocada dentro da respetiva
forma. A responsável pela produção
passa as mãos por quase tudo. En-

Duas vezes por semana são cozidos 800 bolos de massa sovada
quanto pincela os 400 bolos de
massa e os folares que vão ao forno
numa das quintas-feiras de março,
Balbina vai sempre falando mas
nunca pára de trabalhar. É assim há
mais de 30 anos e vai continuar a sêlo. Está a apenas quatro meses da
reforma. A pergunta é inevitável: vaise reformar? “Não!”, responde, entre

risos, ainda antes de terminarmos a
pergunta. “Só mesmo quando não
puder. Deixem-me cozer massa e
biscoitos, se for para casa vou envelhecer muito depressa. Às vezes digo
na brincadeira, ‘quando tiver 100
anos venho para aqui com a bengala
na mão ensinar vocês a fazer biscoitos’”, garante, rindo-se. Em todos

estes anos diz que nunca tirou um
mês seguido de férias, e os dias que
tira, são sempre calculados, tentando
não coincidir com os dias de mais trabalho (as terças e quintas). Sempre
foi assim e vai continuar a ser, até
poder, sempre com o tal amor ao trabalho que não a deixa longe da casa
de barras azuis da Rua do Machado.
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Nalgum tempo, botando contas à vida…
emigraram!
RoberTo MedeirOs

“(...) os irmãos
José “soleta” e o
António “perna
comprida” agarraram suas roupinhas, pegaram
em si e nas saquinhas e lá
foram à conta de
Deus em direitura à canada do
Cerco, por lá
abaixo até à
Ponta da Galera,
em cata da sua
ventura e embarcaram de calhau”
Sentados no chão, a
gente escutava o velhinho Ti Zé Balaio que sozinho quase enchia o
banco de cima da praça nova, contando casos sucedidos nalgum
tempo, dos irmãos d’Água de Pau
que haviam embarcado num vapor
para a América e nunca mais tinham posto os pés na nossa vila,
nem de visita. Cá por minha parte,
dizia o ti Balaio, só os conheço de
um retrato deste tamanho pregado
numa das paredes do quarto de
sala, as mulheres e os filhos e os
netos, todos vestidos no último
ponto, vestimentas asseadíssimas,
tudo enfim gente fina e bem-criada.
O retrato era de empenho, estava à
ilharga da estampa do Sagrado Coração de Jesus e a minha mãe dizia
sempre quando olhava para ele: E
não há agora uma lei do governo
que autorizasse a gente a sair daqui
pra fora, quanto mais depressa melhor!
Nalgum tempo, afirmava o ti Balaio,
era muito pior que hoje em dia,
havia pouco descanso e quem trabalhava nas terras vinha quase
sempre de braços caídos. Um
home comia quando comia, bolo
assado na sertã com pimenta ou

FOTO DR

Praça Nova na Vila de Água de Pau, na década de 1960, onde antigamente ouvíamos os mais velhos contarem "casos"
cebola curtida e era dar graças.
Vocês hoje não podem dar o valor
ao que se penava nalgum tempo, e
ninguém reclamava.
Os meus tios, o José “soleta” e o
António “perna comprida”, principiaram a botar contas à vida e não estiveram com mais aquelas;
agarraram suas roupinhas e numa
bela ocasião, altas horas da noite,
pegaram em si e nas saquinhas e lá
foram à conta de Deus em direitura
à canada do Cerco, por lá abaixo
até à Ponta da Galera, sem dizerem
pio. Em nossa casa ninguém cuidava que ia assuceder o que assucedeu, que nos deixou a todos
como se a gente estivesse de luto
fechado. Aquela Sexta-Feira de
desgosto durou semanas acrescentadas, mas só Nosso Senhor e eles
é que sabiam as linhas travessas do
seu destino. Segue-se intance que
eles lá foram em cata da sua ventura, embarcaram de calhau, num
bote de madeira a remos até à
baixa-de-fora para apanhar o barco
que os recebeu. Nesse tempo, a
gente podia comprar a papelada
para poder emigrar, não havia moleste de qualidade nenhuma, o que
era preciso era o patacão na palma
da mão, contas são contas.
Ó despous, chegando à Amerca, os
meus tios não ficaram na cidade de
Batefete, amanharam trabalho mais
para cima, não me alembra agora o

nome do lugar, o que sei é que era
uma grande farme de reses com
muita gente a trabalhar. Ganhavam
bom patacão, dolas e mais dolas,
comiam do bom e do melhor, ele
era carne e peixe de todas as qualidades, ele era pão de trigo à larga,
o pior era o vinho que não havia ou
se aparecia era mais caro que um
corisco e nunca se comparava ao
nosso da Caloura. Mas, lá se iam
arremediando com uma outra bebida de muita fama daquela terra,
eles lá na sua língua davam-lhe o
nome de “bia” ou lá que raio era,
mas o certo é que a lapareira da bebida era muito gostosa, em um
home se acostumando àquele
amargor não queria outra coisa.
Fazia uma espumaceira de dois
dedos da borda do copo para baixo.
Costumes diferentes dos nossos,
louvado seja Deus, cada terra com
o seu uso, cada roca com seu fuso,
e é assim esta grande mánica do
mundo. Mas o mal era o excomungado do frio no inverno, muito pior
sem comparação com o nosso no
pico da merda-seca, onde dizem
que a porca furou. O que valia no
meio de tanta frieza era serem as
casas aquecidas por meio de canos
onde corria água fervendo. Lá dentro parecia uma estufa, mas cá fora
era de um home tremer com dores
nos ossos. Era uma gelidez terrível,
e ainda para mais ajuda ficava tudo

coberto de “senó” como se em comparação os moleiros todos da
Amérca se tivessem alembrado de
despejar todas as sacas de farinha
em cima das terras, dos caminhos,
das telhas, e ficasse tudo enfarinhado. O pior era quando o raio do
senó ficava vidrado e nessas alturas
tornava-se escorregadio e uma criatura dava cada margulho de ver estrelas durante o dia. Aquela gente
não tinha outro remédio senão desimpedir estradas e caminhos e
passeios com pás que eram os
seus terminos para rapar todo
aquele senó. Ás vezes, as portas intance ficavam com um montão até
ao pica-porte, um verdadeiro castigo
para se sair de casa. Mas, tirante a
chaga do frio, a terra da Amerca era
mesmo uma terra abençoada de
Deus, hoje nem tanto, quem caçara
um home ter podido sair daqui pra
fora, agora não há outro jeito senão
sofrer de boca calada esta caipora
de vida enquanto Nosso Senhor
permitir. Não deixo de não dizer que
meus tios agarraram a sorte, foram
engatinhando devagarinho e hoje é
o que a gente sabe: pessoas de
teres e muito estimadas na cidade
de Fó-Riva, onde já vivem há poderis de anos, filhos criados, netos
bem encaminhados nos caminhos
desta vida, arrecebendo instrução
nas Escolas Altas, batendo bem a
língua amarcana e lendo naqueles

livros de muita sabedoria.
Meus tios, nados e criados no bafo
dos nossos costumes antigos, tornaram-se mesmo assim pessoas
muito consideradas na cidade de
Fó-Riva, não só entre a nossa
gente, mas também entre os amarcanos.
Os meus tios José e o António mandaram-me dizer tudo tintim por tintim, a carta ainda está guardada na
gaveta da cómoda, é uma lindeza
que me não canso de ler. Houve intance numa grande festa com muito
povo, mais ainda que aquele que se
ajunta na rua da Trindade, ao despous do arrecolher da procissão da
nossa quirida Senhora dos Anjos. O
Maior de Fó-Riva de cima de um
palanquim disse que os “Balaios”
eram homes de primeira qualidade
e trabalhadores de mandar peso,
homes de respeito e de cara direita,
honra e glória das duas naçãs, de
Portugal e da Amerca. Já se sabe
que todas estas cousas mexem
com um home cá por dentro e não
é para menos, pois o sangue tem
muita força e ajunta a gente mesmo
com o mar a separar-nos.
Se eu fosse mais novo, e houvesse
licença como nalgum tempo, era
capaz de me botar em cata da
minha ventura. Não era aqui, meu
rico home, que acabava os meus últimos dias de vida que Nosso Senhor tem ainda para me dar.
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Horóscopo
Balança (24/9 a 23/10

Carneiro (21/3 a 20/4

Água de Pau

A vida afetiva atravessa uma
fase de mudanças repentinas, que
devem ser encaradas com discernimento. Prepara-se para enfrentar os
novos desafios. A nível profissional, tente
preparar novos planos para o futuro. De
qualquer modo, deve aceitar as opiniões
de pessoas mais velhas ou experientes.

Roberto M. Tavares Martins
Nasceu 24-07-1961
Faleceu 12-03-2021
Zulmira de Jesus A. Sousa
Nasceu 04-06-1929
Faleceu 19-03-2021

A vida afetiva é indispensável
para o seu bem-estar, mas mantenha o
seu equilíbrio para conseguir traçar o seu
rumo nas questões relativas ao amor. A
nível profissional, controle as suas emoções e afaste inseguranças que prejudicam o seu progresso. Agora é tempo de
avançar com um novo projeto.

Touro (21/4 a 21/5)

Atalhada

A vida afetiva encontra-se
num período sereno e estável. Daqui em
diante, pode perfeitamente vivenciar momentos bastante agradáveis e românticos. A nível profissional, provavelmente,
tem todos os recursos que necessita para
poder concretizar os seus planos. Os investimentos estão protegidos.

José Manuel Dinis Carreiro
Nasceu 11-01-1956
Faleceu 26-02-2021

Rosário
José Lázaro Cordeiro
Nasceu 29-12-1948
Faleceu 17-03-2021

Santa Cruz
João M. de Paiva Branco
Nasceu 02-09-1942
Faleceu 14-03-2021
Maria Eduarda C. Sousa
Nasceu 02-03-1962
Faleceu 27-02-2021

A vida afetiva está mais voltada para o lar. A sua faceta intuitiva encontra-se acentuada e pode confiar no
seu instinto para tomar boas decisões. A
nível profissional, durante este ciclo de
expansão, vai sentir um forte desejo de
iniciar um estudo sobre um tema relacionado com o seu trabalho.

Gémeos (22/5 a 21/6)

Manuel Cabral Machado
Nasceu 13-03-1944
Faleceu 01-03-2021
Maria de L. da Silva Melo
Nasceu 16-02-1931
Faleceu 07-03-2021

Escorpião (24/10 a 22/11)

Descubra as sete diferenças

A vida afetiva recebe uma
energia muito positiva. Abrem – se novos
horizontes e há a possibilidade de iniciar
um novo romance bastante excitante. A
nível profissional, prevê-se melhorias significativas e tudo tende a decorrer de
forma auspiciosa. Trata-se de um período
de boas oportunidades.

Sagitário (23/11 a 21/12)
A vida afetiva marca a altura
propícia para definir quais são os seus
verdadeiros interesses, de forma a conseguir estabelecer as suas prioridades. A
nível profissional, use todo o seu entusiasmo reforçado para alcançar os êxitos
pretendidos. Está com a lucidez essencial
para conduzir a carreira.

Caranguejo (21/6 a 23/7)

Capricórnio (22/12 a 20/1)

A vida afetiva está voltada
para as suas necessidades íntimas.
Sente uma enorme necessidade de mudança, mas cabe a si tomar as iniciativas
certas. A nível profissional, perspetivamse surpresas e ganhos inesperados O
momento é ideal para afastar certos hábitos que prejudicam a sua evolução.

A vida afetiva carece de soluções complexas, mas inadiáveis, clarifique os seus objetivos, desfaça confusões
e faça escolhas bastante conscientes. A
nível profissional, tenha muito cuidado
com todos os assuntos que envolvam dinheiro. Por outro lado, liberte-se de memórias negativas do passado.

Leão (24/7 a 23/8)

Solução

A vida afetiva apresenta dificuldades em termos familiares que
devem ser enfrentadas com paciência e
compreensão. Mas, não adie os problemas. A nível profissional, podem surgir
propostas e convites muito interessantes.
No entanto, expanda a sua criatividade e
eleve os seus conhecimentos.

Aquário (21/1 a 19/2)
A vida afetiva percorre um momento excelente para materializar os
seus intentos, mas evite uma atitude egocêntrica e adote uma postura equilibrada.
A nível profissional, a conjuntura traz-lhe
surpresas inesperadas. Mas, não tenha
medo de mudanças que possam proporcionar-lhe melhores proveitos.

Virgem (24/8 a 23/9)
A vida afetiva reflete o amadurecimento de ambos os elementos do
par. Embora seja uma pessoa racional,
mostre os seus sentimentos de forma
aberta. A nível profissional, sente vontade
de organizar as suas tarefas. As suas
qualidades estão exaltadas e as suas
ações terão os resultados desejados.

Peixes (20/2 a 20/3)
A vida afetiva não pode ser
molestada por causa das dificuldades coletivas que está a vivenciar. Use a sua
imaginação para relançar a área amorosa. A nível profissional, acredite em si e
aumente a sua fé para poder transformar
plenamente o seu destino. Afaste o receio
que é o seu pior inimigo.

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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Importância da formação no Desporto Açoriano
José Raimundo
Dirigente desportivo

A pandemia teve um impacto dramático no desporto de
formação. O futuro é muito incerto.
Muitas são as dificuldades dos Clubes que são o alicerce de todo a pirâmide desportiva, a base do
desporto das Associações e das
Federações. É preciso ter uma
atenção especial e criar mecanismos de apoio para aqueles que, no
terreno, trabalham diariamente e
cumprem uma “missão de grande
importância para a valorização do
tecido social”.
O Desporto beneficia a saúde, que,
por sua vez, melhora a qualidade
de vida, aumenta a esperança

média de vida e reduz o risco de
desenvolvimento de doenças. O
desporto é um investimento com
um retorno incalculável.
Há clubes que não têm qualquer
meio de subsistência, pelo que só
vamos ter conhecimento desta
realidade preocupante quando
tudo voltar à normalidade. Há toda
uma geração de formação que não
se pode perder. O modelo desportivo nos Açores assenta essencialmente nos pequenos clubes, ou
seja, naqueles que estão a sentir
as maiores dificuldades.
Recentemente, vários partidos
(PSD, CDS-PP, PPM, CH, IL)
apresentaram um Projeto de Decreto Legislativo Regional n.º 20/XII
que visa “excecionalmente para o
ano de 2021, sempre que as atividades desportivas enquadradas
pelos art.5 20.5, 45.9, 70.5 e 73.5

Diário da Lagoa
Propriedade
Narrativa Frequente Unipessoal, Lda.
NIPC 515752304
Capital Social
1.000,00 €
Diretor-geral/ Gerência
Clife Botelho (sócio detentor de 100% do capital
social)
Sede Rua do Espírito Santo, 6A
9560-079 - Lagoa, Açores
Registo ERC 126473

fiquem impossibilitadas de serem
desenvolvidas por decisão do Governo Regional dos Açores, por
orientação da autoridade regional
de saúde ou por interrupção federativa e/ou associativa, fica autorizado o organismo regional
competente em matéria de desporto, através de despacho devidamente fundamentado e que tenha
em consideração a realidade desportiva e a classificação de níveis
de risco provocados pela situação
epidemiológica em cada ilha, a
considerar cumpridas as condições para atribuição das comparticipações financeiras previstas.”
Trata-se de uma boa medida que,
no entanto, peca por tardia e não é
suficiente para a sobrevivência dos
clubes, uma vez que em nada reverte os cortes aos Clubes na
época passada. Vários foram os

Deposito Legal 402139/15
Fundador
Norberto Silveira Luís
Diretora e Editora
Sara Sousa Oliveira
Redação
Rui Pedro Paiva (CO6193A)
Sara Sousa Oliveira (CP-6193A)
Colaborações nesta edição
Ana Páscoa (EBI de Lagoa), Ana Margarida Carvalho (Associação Vadios Azores Sketchers), Carolina Gonçalves (EBI de Lagoa), Equipa da
Biblioteca Escolar da EBI de Água de Pau, Luís

clubes que perderam todo o apoio
e estão a passar por graves dificuldades. Para além desta medida, é
importante adotar outras para
apoiar os Clubes que na época
passada foram prejudicados por
esta falta de sensibilidade no desporto açoriano.
É preciso, igualmente, dar importância ao desporto de formação.
Não pode haver discrepâncias gritantes na forma de tratamento. Ora
vejamos: foi fácil cortar os apoios
aos clubes na nossa formação e
manteve-se o apoio da palavra
"Açores", mesmo com a interrupção das competições nacionais de
seniores devido à pandemia (não
refuto, de forma alguma, os apoios
à palavra "Açores"). É imperativo
reconhecer a importância do desporto de formação nos Açores!
As Associações que tiveram a co-
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ragem, em tempo de pandemia, de
manter a atividade desportiva, acabaram por prejudicar os seus Clubes, que tiveram consequências
da incerteza da pandemia no dia a
dia da sua atividade de treino.
É importante que a Direção Regional do Desporto mantenha o
mesmo critério com o apoio às Associações na sua atividade local,
mantendo os contratos programa
aos Clubes, tendo como base os
dados referentes a 2019, uma vez
que durante o ano de 2020 foram
muitas as modalidades que perderam vários atletas. É certo que a
maior parte dos Clubes, pelas consequências da pandemia, vão ver,
nesta época, os seus contratos
programa reduzidos, motivado
pela desistência de muitos atletas.
Não é suficiente tapar o sol com a
peneira!!!
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diariodalagoa.sapo.pt/estatuto-editorial/
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Leite Materno: Alimento único, ideal e prático.
Para começar a ter uma vida saudável o bebé só
precisa de leite materno durante os primeiros
meses, pois este fornece os nutrientes que precisa
para se desenvolver. Segundo a Organização
Mundial da Saúde (OMS): o leite materno é o
melhor alimento durante os primeiros seis meses

Se a amamentação não for possível ou se a mãe
não quiser, pode recorrer ao leite de fórmula. O
leite de iniciação adapta-se perfeitamente às
necessidades nutricionais dos recém-nascidos e
recomenda-se o seu uso durante os primeiros
meses.

Os anticorpos encontrados no leite materno
protegem o bebé de infeções durante as
primeiras
semanas,
mas,
além
disso,
a
amamentação também é crucial para o vínculo
entre mãe e filho. Quando há um alto risco de
alergia na família, a Sociedade Alemã de Nutrição
(DGE) recomenda o leite materno durante os
primeiros seis meses como o único alimento.

Dependendo da idade da criança, o leite de
continuação está disponível nos tipos 1, 2 e 3. Este
leite é enriquecido com vitaminas e nutrientes
importantes para o desenvolvimento saudável da
criança.

O mais prático do leite materno: está sempre
disponível, na temperatura certa e com uma
excelente higiene. É a criança que decide a
frequência com que o toma. Você apenas tem
que se adaptar às suas necessidades e pedidos. E
não se preocupe, porque não pode ultrapassar as
doses recomendadas para o bebé com o leite
materno.

“A nutrição correta durante a vida é o
fator essencial para determinar a
qualidade de vida que uma pessoa
poderá esperar nos anos mais
avançados”
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Do leite materno à alimentação complementar
O princípio da alimentação complementar diz que a amamentação será
gradualmente substituída por três refeições de papa.
Entre o quinto e o sétimo mês de vida, o bebé
pode começar, lentamente, com a alimentação
complementar.
A melhor coisa é deixar-se guiar pelas
necessidades e interesses da criança. Algumas
interessam-se imediatamente pela comida dos
pais e querem prová-la. Outros bebés não
querem que lhe tire o biberão de leite materno
ou de fórmula.
Tal como em tantas outras situações, é
necessário ter paciência com as crianças e não se
precipitar com a comida.É totalmente normal
que no princípio o bebé só queira duas colheres
de papa. Para aprender a coordenar a mão e a
boca precisa de alguma prática.

O bebé pode começar a participar nas refeições
da família, o mais rápido possível, após o oitavo
mês. Ao começar com a alimentação
complementar, muitos pais principiantes, têm
várias perguntas:
Com que tipo de papa começo?
Continuo a amamentar o bebé?
Que legumes posso pôr na primeira papa?
Cozinhamos nós ou compramos pronta?

O Serviço de Nutrição das nossas farmácias
oferece um bom resumo da alimentação
complementar ideal e nutritiva para o bebé. Com
a ajuda da tabela de composição dos alimentos,
saberá qual é a papa adequada para cada idade.

NUTRINOTAS
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Cozinhar em casa ou comprar preparada?
Quando se trata de iniciar a alimentação
complementar, muitos pais não têm certeza se
devem comprar os boiões de comida précozinhada no supermercado ou cozinhar os
alimentos todos os dias em casa e com
ingredientes frescos. A vantagem da comida
caseira versus comida para bebé pré-cozinhada é
que você controla os ingredientes que se
colocam na comida do seu filho.Além disso,
pode decidir que condimentos colocar, como sal
ou ervas aromáticas, e em que quantidades.
Algumas papas têm muitos condimentos como
sal, pimenta ou cebola. Outra vantagem da
comida caseira é que o sabor é mais natural, pois
contém menos ingredientes.
Os boiões industriais têm a vantagem de que os
ingredientes utilizados por algumas marcas são
de
agricultura
biológica,
rigorosamente
controlados e preparados em condições
higiénicas impecáveis. No entanto, quando
comprar alimentos pré-cozinhados para o bebé
deve ler sempre a lista de ingredientes, pois é
comum que eles contenham uma concentração
muito alta de açúcar ou proteína para as crianças
pequenas.

Se quiser cozinhar para o seu bebé tente
comprar alimentos de agricultura biológica, em
especial, frutas e vegetais que costumam estar
mais contaminados, como é o caso dos pepinos,
tomates, pimentões, alface e uvas. É melhor
comprar legumes frescos e sazonais da sua
região.

uma boa alternativa aos vegetais
biológicos frescos são os produtos
congelados. Alguns vegetais, como a
cenoura, espinafre e brócolos são
congelados assim que são colhidos. No
entanto, cozinhe-os ao vapor e durante
pouco tempo, porque se os cozinhar
demasiado perdem as vitaminas e os
outros nutrientes importantes para o seu
filho.
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Sopa de legumes, batata e carne a
partir do quinto mês
Para preparar o seu bebé lentamente para o
novo e excitante mundo dos alimentos,
comece com uma sopa de legumes, batatas e
carne.

Esta papa substitui o leite materno ou a
ingestão de fórmula ao meio-dia.
Para começar, prepare-o apenas com um tipo
de vegetal. Assim, verá rapidamente o que é
que o bebé gosta e, o que é ainda mais
importante, se tem reações alérgicas a certos
alimentos.
Os vegetais moles são os melhores para a
primeira sopa: cenoura, pastinaca, abóbora
ou funcho, pois são doces por natureza. Os
bebés adoram esta papa porque o sabor fazlhes lembrar o leite materno, que é um pouco
adocicado.

É melhor eliminar da lista vegetais flatulentos
como feijões, já que os bebés têm dificuldade
em digeri-los e causa-lhes dor de barriga.
Se o seu bebé tolerar bem a sopa de legumes,
após uma semana pode acrescentar batata e,
na outra semana, cerca de 30 g de carne
magra, vitela, frango ou porco. Como as
próprias reservas de ferro da criança se
consomem após quatro ou seis meses, o
oligoelemento presente na carne é importante
para o seu desenvolvimento

Ao preparar a sopa de legumes com batata
e carne poupará muito tempo se a fizer em
grandes quantidades e congelar em
pequenas porções. Assim sendo, só terá de
a aquecer para o almoço.
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Papa de leite e cereais a partir do
sexto mês
Da ingestão de leite à noite começa a ser substituída por
uma papa de leite e cereais entre o sexto e o oitavo mês.
Esta papa é muito fácil de fazer: misture primeiro o leite
em pó de acordo com as instruções da embalagem.
Depois, misture-o com os flocos de cereais instantâneos
e um pouco de puré ou sumo de fruta. Para a papa de
leite e cereais é aconselhável usar flocos sem glúten
como é o caso do milhete, milho ou arroz.
Esta papa é uma ótima fonte de proteínas e cálcio,
muito importante para o desenvolvimento dos dentes e
ossos da criança. Além disso, pode comprar papa de
leite e cereais pré-cozinhada que só precisa de misturar
com água a ferver. No entanto, leia atentamente a lista
dos ingredientes, pois muitas vezes esconde açúcar,
aromatizantes ou aditivos como o chocolate.

Papa de cereais e fruta a partir do
sétimo mês
Quando o bebé tem cerca de sete meses de idade, pode
começar a substituir a última ingestão de leite, por uma
papa de cereais e frutas pela manhã. Misture flocos de
cereais com um pouco de água e frutas ricas em
vitaminas. Pode usar um puré de frutas já preparado ou
a fruta propriamente dita: maçãs, bananas e peras.Evite
frutas como ananás, tangerina ou laranja pois a acidez
geralmente irrita o rabinho do bebé.
Quando lhe começa a dar a papa de cereais e frutas,
também pode começar a dar-lhe líquidos. A melhor
opção são as bebidas sem calorias, como a água e os
chás de frutas e ervas sem açúcar. Para evitar que a
sucção contínua danifique os seus dentes, dê-lhe um
copo ou uma chávena para beber.

A partir do oitavo mês: da papa para os alimentos sólidos
A partir do oitavo mês, na melhor das hipóteses, pode substituir a papa da manhã por um pedaço de
pão. Este deve ser feito com farinha fina e sem grãos grossos. Pode barrá-lo com margarina ou
manteiga que não sejam fortes, juntar algum fiambre com um baixo teor de gordura e produtos
vegetarianos. Para ajudar a criança a comê-lo, corte o pão em pedaços que caibam na sua boca.
Outro pequeno-almoço muito bom consiste em flocos de cereais com algumas frutas trituradas. E para
o almoço, já não precisa de fazer uma sopa passada de legumes, batata e carne pois basta esmagar um
pouco os ingredientes com o garfo. Assim, o seu filho começa gradualmente a habituar-se à comida
em pedaços.
À noite pode dar-lhe pão com um pouco de fiambre com pouca gordura ou queijo fresco. Os vegetais
moles ou ralados são deliciosos e ricos em vitaminas. Além disso, o Serviço de Nutrição das nossas
farmácia recomenda fazer dois lanches por dia, entre as refeições. Pode dar-lhe pequenas porções de
frutas e legumes, muesli, iogurte e bolachas crocantes de milho ou de arroz.
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Entre os 12 e os 18 meses: alimentação
infantil equilibrada
A partir do décimo mês, pode começar a incluir o
seu filho, pouco a pouco, nas refeições da família.
Em vez de consumir várias e pequenas porções, as
crianças precisam de se habituar às três principais
refeições e aos pequenos lanches entre as
mesmas.
Durante este período, a criança aprenderá,
principalmente, a comer e a beber sozinha e com
as próprias mãos.Agora não terá que cozinhar
especialmente para o seu filho, pois poderá darlhe a provar muitos alimentos. No entanto,
certifique-se que a comida não é muito picante
quando a família se reúne para almoçar ou jantar.
Além disso, deve ter cuidado com alimentos
muito flatulentos. Mais uma coisa: as crianças têm
que comer carne uma ou duas vezes por semana,
e peixe uma ou duas vezes por semana. É melhor
comer massa de trigo integral com mais
frequência do que farinha branca.
Naturalmente, as crianças desta idade já
podem começar a experimentar algum doce.
Contudo, dê-lhe porções muito pequenas,
após uma refeição principal e de forma muito
pontual.
.
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Recomenda-se que as crianças entre um e dois
anos bebam 600 ml de líquido por dia.
O melhor que lhe pode dar é água ou chá de
frutas sem açúcar nem adoçante. Não acontece
nada grave se lhe der um pouco de sumo de
maçã diluído em água. O que deve evitar são
bebidas com alto teor de açúcar, como a
limonada e sumos puros de frutas

Cuidado com estes alimentos
Com um ano, a criança já tolera muitos alimentos.
No entanto, cuidado com os seguintes produtos: o
mel está totalmente proibido durante os
primeiros 12 meses, uma vez que a flora intestinal
ainda não está totalmente desenvolvida nos
bebés. Este produto natural pode conter bactérias
que causam uma infeção intestinal mortal nas
crianças, conhecida como botulismo.
Nem deve dar ao seu filho alimentos pequenos e
duros como nozes, groselhas e sementes de
girassol, pois poderá engasgar-se. Para evitar uma
flatulência dolorosa não lhe dê leguminosas nem
couves.
E, finalmente, qualquer açúcar refinado
produtos alimentares com excesso de açúcar.

ou
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Resumo do Plano Nutricional dos
primeiros 18 meses
Desde o nascimento até ao sexto mês, o leite
materno ou de fórmula é o melhor alimento
para o bebé.
A partir do quinto mês (altura em que ainda
pode ser cedo): introduza os alimentos sólidos
com uma sopa de legumes simples.
A partir do sexto mês: papa de leite e cereais.
A partir do sétimo mês: papa de cereais e
frutas.
A partir do oitavo mês: transição da papa para
os alimentos sólidos.

.

A partir do décimo mês, a criança deve
começar a habituar-se à alimentação normal,
com três refeições principais por dia e
pequenos lanches entre as refeições.

Truques para a alimentação do seu
bebé
Se o seu filho resmungar com as frutas e os
legumes, tente integrar alimentos saudáveis e
colocar os mesmos de um forma atrativa no
prato. Quase nenhuma criança consegue
resistir a um rosto feito de pepino, tomate e
maçã. Se tem uma liquidificadora, também
pode fazer um puré de frutas. Um copo bonito
e colorido com um sumo de frutas e uma
palhinha faz maravilhas. Além disso, pode
"esconder" os legumes num molho triturado ou
numa sopa passada.
Um ambiente tranquilo e com pouco estímulos
também favorecem o momento. Evite obrigar a
criança a comer, dê-lhe tempo para se adaptar
a estas novas sensações e , sobretudo, muito
amor.

E porque a sua saúde e a saúde do seu bebé são a nossa meta, oferecemos-lhe um vale de oferta
para uma consulta de Nutrição e Dietética Infantil. Deixe o seu contato no nosso balcão e tratamos
do resto!
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