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Sandra ocupa
o lugar que já
foi do pai: é a
única guarda
florestal do
Parque da
Macela
Sandra Pires nasceu nas Furnas mas desde sempre esteve ligada à Lagoa onde é guarda florestal há oito anos

Lidera uma equipa de seis homens e mora com a família na mesma casa que em criança tinha
ocupado. Conta que a pandemia fez aumentar o número de visitantes no Parque da Macela
SARA SOUSA OLIVEIRA

Por aqui, o telefone nem
sempre apanha rede e quando
tocou, a conversa com o Diário da
Lagoa tinha acabado de terminar.
Decorreu numa das muitas mesas
de madeira, rodeadas por um verde
imenso e quase elétrico vindo das árvores e da relva. “Ele vai-me ligar até
às quatro”, garantia antes. E ligou. Do
outro lado da linha estava o chefe de
Sandra Pires, 46 anos. Dera-lhe indicação para isolar com fita, todas as
churrasqueiras da Reserva Florestal
de Recreio da Chã da Macela, mais
conhecida por Parque Florestal da
Macela, na freguesia de Santa Cruz,
na Lagoa, devido ao aumento do número de casos de covid-19 na ilha de
São Miguel. Tudo para evitar os ajuntamentos que têm sido responsáveis
por boa parte dos contágios.
Sandra é a única guarda florestal do
maior parque florestal do concelho.
Há vinte anos que exerce uma profissão muitas vezes invisível. Mas a
relação com este emblemático parque, repleto de natureza, já vem de
longe. O pai de Sandra já tinha sido
guarda florestal durante 15 anos
neste mesmo local. E quem toma
conta dele tem de “abdicar da vida lá
fora” para viver na casa instalada no
parque, que não é de todo desconhecida para Sandra.“Já tinha morado
aqui nesta mesma casa dos 12 aos
17 anos, foi um retomar das raízes
porque voltei à casa onde me criei”,
garante a guarda florestal. Por isso,
quando recebeu o convite, e apesar
de ter casa própria em Rabo de
Peixe, não pensou duas vezes: “gostei tanto de morar aqui em pequena

que quando me foi proposto voltar
disse ao meu chefe que, se dependesse de mim, dizia logo que sim,
mas claro que tinha de falar com o
meu marido para saber se ele estava
interessado em deixar a nossa casa
e ir para um sítio isolado”.
A experiência correu tão bem que,
entretanto, já se passaram oito anos.
Mora na Macela com o marido e o
filho de 17 anos — quer seguir engenharia mecânica mas também não
exclui vir a seguir as pisadas da mãe.
Garante que, até agora, nunca teve
problemas de segurança e não tem
qualquer receio pelo isolamento a
que ela e a família estão vetados.
Trabalhar com e na natureza é um
íman que, desde miúda, a atrai. Criou
este “bichinho” pela profissão devido
ao pai, numa altura em que a mesma
casa, onde agora vive com a família,
tinha outras condições. “Sempre me
lembro da minha infância e adolescência aqui em cima e adorava, tinha
cavalos e eu adorava isto mesmo
não havendo canalizações, luz elétrica, caminhos asfaltados”, lembra.
Para ter luz, ligavam um gerador
quando anoitecia que funcionava até
irem dormir.

Lidera equipa de seis
homens num parque
com 26 hectares
Apesar de ter nascido nas Furnas,
Sandra Pires sente-se mais lagoense
do que furnense. Garante que é preciso “muito amor” para viver 24 sobre
24 horas num parque florestal mas
são mais as vantagens do que as
desvantagens. “Aqui tenho mais liberdade e mais qualidade de vida e
posso deixar a minha marca. Em

Ponta Delgada o serviço que tinha
era diferente. Aqui posso dizer que fui
eu que construí isto, fui eu que plantei
aquela árvore”, assegura.
Sandra é responsável por uma
equipa de seis assistentes operacionais. Todos, em conjunto, fazem a
manutenção do parque, o que inclui
limpar, podar, alimentar e cuidar das
dezenas de animais do espaço, o ex
libris do parque — já iremos falar
deles. Confessa que quando assumiu funções, por parte de quem já
trabalhava na Macela há mais tempo,

“

“No início havia
quem me
perguntasse se
não queria ir para
casa recolher a
roupa”

sentiu alguma reticência por ser mulher. Antes de responder, ri-se: “fui
bem aceite. No início havia quem me
perguntasse se não queria ir para
casa recolher a roupa, fazer as
camas, e eu disse, ‘não, depois das
quatro tenho tempo para isso tudo’”.
Agora, assegura que “não há chefe e
subalterno, somos uma equipa que
se dá toda bem e o serviço é para
fazer”, explica.
Os animais continuam a ser muito
procurados porque quem visita a Macela. As contas não são claras de se
fazer, porque ainda são algumas dezenas. Só veados são 28. Depois
existem as galinhas, os pavões, os
perus, todas as aves do centro de cinegética e ainda as perdizes. Sandra
e a equipa fazem reprodução de perdiz cinzenta: “criamos para fazer repovoamentos, colocando no terreno
para ver se se adaptam. Depois há o
descascar, o criar e quando elas têm
14 a 18 semanas vão para o terreno
para ver se se adaptam”.

Pandemia fez aumentar
número de visitantes
Com o confinamento a que a ilha e o
mundo se viram obrigados devido à
covid-19, a procura pelos espaços
verdes aumentou e muito um pouco
por toda a ilha. Quem o garante é
Sandra que, em conversa com os colegas dos restantes parques de São
Miguel, lhe transmitem o mesmo que
ela própria tem assistido na Macela.
“Há muita gente a visitar os parques,
crianças, famílias, avós com netos.
Saturados de estar em casa vêm
para um local onde as pessoas
podem estar distanciadas, não há o
perigo de estarem muito perto umas

das outras”, explica a guarda florestal.
Esse aumento do número de visitantes, aumenta também velhos problemas. “As pessoas muitas vezes
põem o lixo no chão, infelizmente,
não se sabem comportar e não tentam deixar da maneira que encontraram”, lamenta Sandra. E no verão a
situação ainda é mais grave: “as pessoas atiram para dentro do jardim
garrafas de cerveja, copos de sumo,
para esconder e não sabem que não
estão escondendo estão é dando
ainda mais trabalho a quem vai limpar”.
Por outro lado, também vai recebendo elogios: “o reconhecimento
das pessoas que vêm aqui é muito
bom. Algumas dizem ‘ah já não vinha
cá há 15 anos e isto está tão bonito,
tão florido’, é bom recebermos esses
elogios,” assegura. Também já estranhou quem lhe tivesse confidenciado
que era ótimo se a Macela tivesse
uma piscina. “Com tanta água salgada quem pode querer isso?” questiona.
Mesmo vivendo numa casa que tem
como quintal um parque que é de
todos, com todos os constrangimentos que isso acarreta, Sandra não se
vê dentro de um gabinete e em frente
a um computador. Garante que se
não visse notícias, não fazia ideia que
o mundo estava embrulhado e agastado por uma pandemia mundial.
Não troca esta bolha de ar puro por
outro sítio ou outra profissão. Vai continuar até lhe deixarem, cumprindo
diariamente, o trabalho e a missão
que em tempos viu o pai cumprir:
zelar e cuidar de um dos mais valiosos patrimónios da humanidade, a
natureza.

Diário da Lagoa | maio de 2021

3

ENTREVISTA

Alunos sem autonomia impedidos de
frequentar a natação na vila de Água de Pau
porque pais não podem entrar nos balneários
Restrições em São Miguel levaram Clube Desportivo Escolar de Água de Pau a manter a
equipa de natação no Faial, com aulas à distância, para poder treinar. No Campeonato
Regional de Longa Distância três atletas do clube sagraram-se campeões dos Açores
FOTO DL

SARA SOUSA OLIVEIRA

Pedro Pereira dá a cara e a
voz pelo Clube Escolar Desportivo de
Água de Pau (CEDAP), nas vitórias
e nas dificuldades que a instituição
enfrenta. Enquanto presidente do
CEDAP com dezenas de inscritos,
diz não compreender como na freguesia, as regras em vigor ainda são
as mesmas, implementadas, no início da pandemia. As crianças sem
autonomia para se vestirem e despirem sozinhas não podem, pura e
simplesmente praticar natação, porque segundo as diretivas regionais,
os pais não estão autorizados a entrar nos balneários. E nem podem sequer esperar pelos filhos no interior
da escola. Fazem-no ao frio e à
chuva, cá fora. E os exemplos não se
ficam por aqui, explicou-os na conversa com o Diário da Lagoa. Nomeia os danos que a pandemia tem
causado ao desporto mas também
fala do percurso dos atletas da natação e de outras modalidades do
clube. Para conseguirem treinar duas
vezes por dia, mantendo as aulas à
distância, 17 atletas do CEDAP estão
na ilha do Faial desde meados do
mês passado apenas e só para poderem continuar a treinar sem restrições e rumar aos nacionais.
DL: Como está a correr esta experiência inédita no Faial?
A 13 de março sofremos um baque
valente que foi este confinamento.
Nessa altura tinhamos acabado de
participar no regional de categorias
onde a nossa equipa tinha conquistado 41 medalhas no campeonato
regional de categorias. Com o primeiro confinamento, paramos até 1
de julho de 2020. Não paramos durante o verão, setembro, outubro e
em novembro fomos obrigados a
parar. Tendo em conta que a nossa
base de treino é Rabo de Peixe, a
história das cercas privou-nos completamente da nossa piscina lá até à
data da participação no regional de
categorias. Apesar disso, estes miúdos conseguiram atingir o patamar
nacional colocando quatro atletas em
nacionais com uma prova feita na
Praia da Vitória.

DL: Como a situação epidemiológica é mais favorável nas outras
ilhas optaram por manter os atletas no Faial.
Sim porque temos provas nacionais
a cumprir. A equipa está no Faial com
grande apoio por parte dos pais porque eles também entendem que o
nosso projeto é positivo. Os resultados transmitem que estes jovens
conseguem ir muito mais longe daquilo que é a esfera regional, que já
está conquistada. Este ano conseguimos mais medalhas que o ano passado, já conseguimos 46 medalhas
desde janeiro neste regional. Temos
três campeões regionais a nadar três
quilómetros pela primeira vez na
RAA, nas provas de fundo.
DL: Mesmo longe de casa eles
estão motivados?
A receção no Faial tem sido fantástica a começar pela Secundária Manuel de Arriaga que amavelmente
nos pôs à vontade. Fornece-nos a alimentação à hora de almoço, colocou
salas, computadores à nossa disposição para que os nossos alunos tivessem as melhores condições para
realizar o ensino à distância. A junta
de freguesia providenciou o apoio necessário para a equipa ficar alojada,
temos uma padaria que vai levar o
pão para o pequeno almoço, temos
os locais a apoiar a equipa, a receção
não podia ter sido melhor. E os miúdos, com este apoio todo, a treinar
duas vezes por dia, a fazer o que
gostam, numa piscina com oito pistas
que não existe em São Miguel, estão
felicíssimos. Também estão a fazer
visitas à ilha, está a ser a cereja no
topo do bolo para eles.
DL: Foi já depois de estarem lá no
Faial que decidiram que a equipa
ficaria a treinar lá?
Sim. Regressar a São Miguel era deitar fora todo o trabalho que já estava
feito.
DL: As restrições têm afetado
muito o desporto em São Miguel?
Todas as atividades têm sido muito
prejudicadas devido à pandemia. A
nossa escola de natação está a
menos de metade do que é a nossa
realidade, a nossa equipa de voleibol
praticamente não tem treinado por-

Pedro Pereira é o presidente do Clube Desportivo Escolar de Água de Pau
que a Lagoa tem sido uma zona bastante prejudicada. Mas nada disso
nos impede de projetar projetos para
o futuro. Posso-lhe dizer em primeira
mão que nós vamos abrir a primeira
equipa de triatlo federado na região.
Na escola de natação estamos a
falar de uma redução de 70 por
cento. Temos agora 24 atletas
quando o ano passado tínhamos 150
a 180 atletas, é incrível. Nenhum pai
que tenha um filho de seis anos que
não seja autónomo a vestir, pode ter
natação, pelo menos em Água de
Pau.
DL: Porquê?
Porque é entendimento dos serviços
de desporto de São Miguel que o
miúdo ou é autónomo e consegue
vestir-se e despir-se sozinho ou não
pode frequentar a natação porque os
pais não podem entrar no balneário.
Tenho uma mãe e uma avó com um
miúdo hiperativo. Por prescrição médica, foi mandado, obrigatoriamente,
fazer duas modalidades. O miúdo
gosta de natação e futebol. Futebol
tem, natação também. Tem sete
anos e não se consegue vestir e des-

pir sozinho. Ele vai e vem no autocarro, a mãe ou a avó chegam à piscina de Água de Pau e nós
professores cometemos uma atrocidade que é ajudar a criança para que
esta criança tenha acesso a uma pequena normalidade. No entanto, a
mãe ou a avó ficam do lado de fora
do edifício a apanhar chuva porque
não podem ficar na sala de espera, à
espera. Isto são pequenos exemplos
desta pandemia. Podemos ir ao supermercado mas não podemos ter
uma pessoa num hall de entrada,
quieta sem se mexer, à espera que o
professor desça de outro piso superior para vir entregar a criança e ela ir
à vida dela. São pequenas atrocidades que não são entendidas e também lhe confesso que me custa
muito aceitar que esta realidade seja
levada para este extremo. Não é normal, é muito mau.
DL: Mas quando é que essas restrições vão ser reavaliadas?
A adequação da regra depende da
interpretação dela. O mais caricato
desta história toda é que no Aquafit
os pais podem ir aos balneários. In-

clusive já dei a chave do meu carro à
senhora para ela ir para lá e esperar.
Estas pequenas guerras são mais
desgastantes do que pôr uma equipa
a treinar no Faial ou na Madeira. Não
conseguimos resolver esta situação
desumana. Estamos a falar de saúde
mental e de saúde física porque isto
vai trazer muitas sequelas. Estas regras não são do conhecimento da
maior parte das pessoas. Já tentámos por diversas vezes chegar a um
bom senso mas as pessoas entendem que a bandeira da saúde pública vale para tudo. Houve uma
transição de Governo, estas regras
foram impostas pelo Governo anterior e espero que quando houver
oportunidade, alguém o faça, e que
sejam alteradas.
DL: O novo Governo ainda não
reviu estas regras?
Não. Mais de um ano depois do início
da pandemia elas não fazem sentido.
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25 de abril celebrado
com vídeo documental
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Lagoa é vila há 499 anos e cidade há nove
Feriado municipal voltou a ser assinalado apenas online tendo
sido canceladas comemorações presenciais

CORTESIA ASSOCIAÇÃO JOSÉ AFONSO
CORTESIA CML

Depois de terem sido canceladas as comemorações oficiais
devido à evolução da pandemia na
ilha de São Miguel, o feriado municipal de 11 de abril foi assinalado
com uma mensagem em vídeo da
presidente da Câmara Municipal de
Lagoa, divulgada nas redes sociais
da autarquia.
Cristina Calisto, destaca o orgulho
de assinalar “um momento ímpar
na nossa história”. Reconhece que
este feriado volta a ser comemorado, pelo segundo ano consecutivo“ de forma bastante diferente,
restrito e sem público, dando primazia à proximidade digital”.
Na sua mensagem aos lagoenses,
a presidente da autarquia alerta
que o futuro pós-pandemia é “um
desafio que irá impor um esforço
coletivo de todos” mas garante que
não faltará ânimo para “superar o
que tem de ser superado”.
Garante que o município tem

Presidente da autarquia sublinha desafios da pandemia
“atuado de forma empenhada no
combate às consequências desta
pandemia que alterou fortemente
as dinâmicas sociais e económicas
do concelho para ajudar empresas
e famílias”.
Cristina Calisto promete continuar

a mobilizar “esforços e sinergias
para alavancar o concelho para um
patamar de progresso e bem
estar”.
DL

Zeca Afonso é homenageado no vídeo
“A música de Zeca
Afonso como forma de intervenção” foi divulgado no dia
25 de abril nas redes sociais
da Câmara Municipal de
Lagoa para assinalar o dia da
liberdade. A produção deste
vídeo documental centra-se
no papel interventivo da música de Zeca Afonso.
O vídeo conta com a participação de João Afonso, músico e
sobrinho de Zeca Afonso, que
dá um testemunho sobre o tio

e partilha uma canção. No
vídeo, disponível online, participam ainda Emanuel Bettencourt, músico açoriano natural
da Graciosa, Aníbal Pires e
João de Melo falam, com
abordagens distintas, da importância do músico homenageado para a intervenção e
mobilização cívica. Renata
Correia Botelho dá um breve
testemunho que culmina com
a leitura de um texto da autoria
de José Afonso. DL

Água de Pau com obras
em duas zonas
Arrancaram no mês
passado as obras de estabilização da arriba contígua à
praia da Baixa da Areia, em
Água de Pau, da responsabilidade do Governo regional.
Desde 2019 que o acesso pedonal a esta praia e a faixa de
rodagem de saída do parque
de estacionamento, bem
como a prática balnear, ficaram interditas em virtude das
derrocadas ocorridas nesta
zona. A intervenção vai rondar
os 150 mil euros.

Também a remodelação do
jardim Nossa Senhora dos
Anjos, junto à igreja, prossegue. A intervenção inclui
novas instalações sanitárias,
aumento de espaços verdes,
nova iluminação e mobiliário
urbano.
A intervenção da responsabilidade da autarquia pretende
“aumentar a segurança e o
conforto na utilização do jardim e contribuir para a qualidade de vida da população
pauense”. DL

Diretor regional da cultura visita museus
da Ribeira Chã
O diretor Regional da Cultura, Ricardo Tavares, visitou os
Núcleos Museológicos da Ribeira
Chã e a igreja de São José, na
Lagoa, no início do mês passado.
Compõem os Núcleos Museológicos da Ribeira Chã, a Casa-Museu
Maria dos Anjos Melo; o Núcleo
Museológico da Adega; o Núcleo
Museológico de Arte Sacra e Etnografia; o Núcleo Museológico da
Agricultura e Quintal Etnográfico.
Segundo, nota enviada às reda-

ções pela autarquia, de momento,
estes núcleos estão a ser alvo de
alguns melhoramentos, que vêm
na sequência do trabalho que o
município tem realizado em todos
os espaços museológicos do concelho, “melhorando-os, tanto em
termos espaciais, como museograficamente, apostando simultaneamente numa melhor comunicação
e divulgação dos mesmos”.
A igreja de São José, um dos maiores empreendimentos realizados

pelo Padre João Caetano Flores,
está na iminência de ser classificada como imóvel de interesse público. Esta igreja, da autoria do
arquiteto Eduardo Read Teixeira,
apresenta um revestimento mural
criado pelo pintor Tomaz Borba
Vieira e o sacrário pelo escultor Álvaro Raposo de França.
DL

Ricardo Martins Mota preside ao Conselho
do Mecenato do Hospital de Ponta Delgada
O anúncio foi feito na página de Facebook do Hospital do
Divino Espírito Santo (HDES) no
passado dia 19 de abril. Na publicação, a instituição sublinha que se
encontra “sob forte pressão financeira” tendo decidido criar o Conselho do Mecenato. O novo
organismo visa “fazer face aos
seus custos e, ao mesmo tempo
desenvolver novas respostas para
a saúde dos açorianos”.
Para líder o Conselho do Mecenato, o HDES convidou Ricardo

Martins Mota, empresário lagoense
e vice-presidente da Câmara Municipal de Lagoa.
Segundo o HDES, o Conselho do
Mecenato “irá centralizar e operacionalizar os apoios de empresas e
particulares que se disponham a
colaborar com o HDES” através da
“figura jurídica do mecenato e/ou
oferta de serviços”.
A nota publicada nas redes sociais
explica ainda que o instrumento
recém criado “pode ser utilizado por
empresas e particulares, canali-

zando para o HDES parte dos impostos que teriam de pagar ao Estado” numa altura de pandemia em
que as instituição de saúde enfrentam acrescidos desafios.
Ricardo Martins Mota já efetuou várias doações ao HDES. Em agosto
do ano passado, a sua ação permitiu a aquisição de um ecógrafo pediátrico no valor de 40 mil euros
tendo sido metade da quantia assegurada pelo empresário lagoense.
DL
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Procura por marmitas saudáveis aumenta e
leva empresa a diversificar negócio
FOTOS D.R.

Negócio aposta na venda de packs de marmitas saudáveis para várias ilhas

Pedro Torres abriu a empresa uma semana antes do primeiro confinamento

A Eat This! healthy foods vende marmitas de comida saudável destinadas à ultracongelação. O
sucesso já permitiu lançar outras duas marcas: uma destinada à confeitaria e outra ao brunch
RUI PEDRO PAIVA

Março de 2020. A pandemia da covid-19 entrava pelas nossas casas adentro para não voltar a
sair até hoje. Além das complexas
questões de saúde pública, começava aí uma crise económica sem
precedentes. Em teoria seria a pior
altura para abrir um negócio. Mas foi
naquele mês de março do ano passado que a Eat This! healthy foods –
marca de marmitas de comida saudável – começou a laborar e desde
daí só tem vindo a consolidar o sucesso.
“Tudo começou porque eu tenho
uma ligação muito forte aos ginásios,
eu sou personal trainer (PT) [treinador pessoal]”, recorda ao Diário da
Lagoa (DL) Pedro Torres, fundador
da marca. A família de Pedro já tinha
um restaurante em Ponta Delgada o
que lhe permitiu arrancar com a ideia.
Primeiro, começou por criar umas
marmitas saudáveis para vender
apenas num ginásio em exclusivo.
“Aí nós começamos a receber propostas de pessoas fora do ginásio a
dizer que queriam adquirir essas
mesmas refeições”.
Depois, face ao sucesso, Pedro Torres decidiu criar a “própria marca”, a
Eat This! healthy foods, lançada a
sete de março de 2020, num evento
de fitness nas Portas do Mar. No início, a intenção era que as refeições
fossem vendidas em ginásios, quase

como produto de especialidade, mas
a pandemia trocou-lhe as voltas.
“Uma semana depois do lançamento, fechou tudo, foi o primeiro
confinamento. Tivemos de reinventar
a marca completamente. Não havia
ginásios para vender, tivemos de
apostar em novos desafios”. Nessa
reformulação forçada, investiram
ainda mais no digital, através do site
de vendas e da divulgação nas redes
sociais – onde continuam a ter uma
presença forte. “Nós temos de estar
onde as pessoas estão porque não
temos espaço físico. Se as pessoas
estão nas redes sociais, nós temos
de estar lá”.
Por isso, apesar do arranque conturbado pelas vicissitudes da pandemia,
o sucesso foi imediato. É que naquela altura “toda a gente estava em
casa” e o conteúdo publicado nas
redes sociais pela Eat This foi “assimilado quase na totalidade”.
“Até hoje as vendas mais fortes
foram as duas primeiras semanas da
primeira quarentena, em março, não
estávamos nada preparados para
isso. Nós tínhamos uma estrutura já
criada antes do lançamento, mas
uma semana depois essa estrutura
já não valia nada”, explica Pedro Torres, reforçando que foi necessário
criar uma “estrutura completamente
nova” para a marca “não ir ao fundo”.
Em vez de ir ao fundo, a marca ganhou asas. Em maio de 2020, através de uma parceria com uma
transportadora, passaram a fazer entregas em todas as ilhas dos Açores.

Em pouco tempo, já eram uma
marca com implementação regional.
“Demos um salto muito grande
quando começamos a entregar nas
ilhas todas”.

O modelo de negócio e a
expansão
Mas afinal como é que funciona essa
lógica de marmitas saudáveis?
Pedro Torres explica: “Nós vendemos
refeições em packs, ou seja, nós vendemos 10, 20, 30 ou 40 marmitas
para as pessoas terem em casa no
congelador. Assim é que é a forma
correta de comer marmitas, porque
temos a estrutura alimentar toda planeada durante algum tempo, até
para não haver falhas na alimentação”.
Indo por partes. Existem packs de diferentes preços, caso a entrega seja
em São Miguel ou nas restantes
ilhas. A ementa difere conforme o
pack. O pack Deluxe, por exemplo, é
composto por 12 marmitas e traz refeições de lombo de salmão, de
atum, de hambúrguer e almôndegas
de bovino, courgette recheada com
frango e frango tikka masala. “Muita
gente pensa que comer saudável é
comer duas latas de atum e uma
folha de alface, mas não é assim.
Comer saudável é comer comida
não processada, basicamente”.
Ou seja, é possível ser saudável e
comer bem. O objetivo da healty
foods é que tal estilo de vida não seja
apenas uma passagem efémera. Por

isso, não é possível, por exemplo,
comprar uma unidade (o mínimo são
10) para consumo no próprio dia. A
intenção é que a pessoa desenvolva
um plano de alimentação regular e
saudável, com um planeamento a
médio prazo, até porque as marmitas
estando ultracongeladas aguentam
três meses.
O preço também difere conforme as
marmitas. Por exemplo, um pack de
dez marmitas, entregues na casa do
cliente custa 55 euros. Já se for 20
refeições, o preço fica a 99 euros
com a entrega – nesse último exemplo cada refeição fica por 4,95 euros.
É um modelo de negócio diferente do
habitual, o que muitas vezes gera
confusão a alguns interessados. “As
pessoas são um pouco resistentes à
nossa forma de trabalhar”, assume
Pedro. Uma resistência que muitas
vezes se aplica à própria ideia da
marmita. “Foi uma luta e ainda é”, diz,
sobre a necessidade de convencer
as pessoas sobre a utilidade da marmita. Uma luta, que em muitos casos,
acaba por se transformar numa vitória. É que, depois de habituados, os
clientes reconhecem a eficácia do
modelo. “Muitos clientes depois dãonos razão. Porque acaba por ser cómodo e elimina várias preocupações:
elimina preocupação de ir às compras e de cozinhar”.
A prova disso acabou por ser a experiência dos próprios clientes. Inicialmente, Pedro pensou que as suas
marmitas iriam ter maior saída junto
de desportistas ou de empresas de

atividade física. Afinal, grande parte
dos clientes são pessoas que não
têm tempo para cozinhar. “As nossas
vendas aumentaram para pessoas
que não têm muito tempo, porque ou
trabalham por turnos ou de noite,
essas pessoas é que são o nosso
verdadeiro cliente. Não estávamos à
espera disso”, afirma, revelando que
a maioria dos clientes está em São
Miguel e na Terceira, sendo as Flores
a ilha que “mais surpresa causou”.
Face ao sucesso, sob o chapéu do
Eat This decidiram lançar outras duas
marcas: a Eat This Cookies, para
fazer doçaria e pastelaria (porque às
vezes também é preciso matar a
gula); e o Eat This Brunch, onde confecionam um brunch completo para
entregar aos domingos e onde despontam, entre outros, panquecas,
fruta fresca, açaí e ovos benedict.
As outras marcam permitem que o
negócio seja viável o ano inteiro, contornando a imprevisibilidade da comida saudável. “Nós temos uma
balança: quando o lado da healthy
foods sobe os outros descem sempre. Na altura do Natal ou noutras
festas, as pessoas não estão preocupadas com comida saudável”. Seja
como for, em qualquer dos casos, os
produtos são quase sempre açorianos. “Em qualquer das marcas, tentamos ao máximo usar só produtos
da região. Temos os nossos próprios
produtores que produzem diretamente para nós”. Saudável ou talvez
não: agora é só escolher.
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OPINIÃO

Uma nova centralidade
Alexandre Pascoal
Gestor/Produtor Cultural

Os parques de ciência e
tecnologia funcionam como espaços onde se concentram um
conjunto de serviços, como empresas, instituições ou incubadoras, gerando um ambiente fértil e
frutuoso no desenvolvimento de
novos produtos ou modelos de
negócios.
A oportunidade — associada à
necessidade da criação de riqueza — determinou a opção,
do município da Lagoa, no investimento associado ao TecnoParque assumindo, desde a primeira
hora, esta realização como um
projeto estruturante para o desenvolvimento tecnológico e económico da cidade e da ilha de
São Miguel.
Este é um investimento de futuro,
consubstanciado pela materialização (efectiva) de projectos conPUB.

cretos, cuja implementação decorre a bom ritmo, apesar das
condicionantes geradas pela
pandemia. Um dado que atesta o
sucesso da iniciativa, na idealização e concretização deste empreendimento. Por outro lado,
perante o cenário que vivenciamos, evidencia confiança por
parte de quem nele procura investir.
Este modelo de investimento tem
como objectivo incentivar o empreendedorismo promovendo o
aparecimento de novas empresas de base tecnológica; no fornecimento de serviços de apoio
às empresas (modernização das
tradicionais, por exemplo); no desenvolvimento integrado da região/cidade onde estão, como
forma de atrair investimento externo; na recomposição de uma
nova dinâmica empresarial; introduzindo uma relação de reciprocidade e formação com os
empresários (disponíveis para

inovar) e, desta forma, unindo o
universo empresarial com o ensino profissional universitário, gerando e captando talentos.
A importância deste investimento
ganha, ainda, mais preponderância num tempo como este, onde
a velocidade da tecnologia ganhou um papel central na (re)definição das nossas relações
pessoais e familiares, bem como,
nos modelos laborais, onde a
ciência passou a (de)ter uma estreita interdependência com a
economia.
O mundo está em profunda mutação e a pandemia veio apenas
acelerar aquilo que se já perspetivava para esta década.
Mais do que a localização geográfica importa, sobretudo, o conhecimento, a criação de saber e
a formação de pessoas capacitadas para ultrapassar os desafios
da competitividade (num mundo
cada vez mais ligado e em rede).
Independentemente de todos os

desafios que existem, a posição
central que ocupa, em São Miguel, e as suas boas acessibilidades rodoviárias, traduzem-se
numa mais-valia para o TecnoParque da Lagoa e são um incentivo adicional para os seus
investidores.
A prova do que aqui escrevo é a
materialização, no tempo presente, do HIA - Hospital Internacional dos Açores, da edificação
do Hotel Double Tree, do grupo
internacional Hilton, da ampliação
do Parque de Ciência e Tecnologia de São Miguel - NONAGON
e de um conjunto significativo de
investimentos habitacionais.
Nos anos mais recentes, estas
concretizações transformaram
este espaço, conferindo-lhe uma
nova centralidade na malha urbana da Lagoa e na economia
regional.
O arrojo e o risco associado a
este importante investimento começa a dar frutos.

Espera-se que, nos próximos
anos, mais investimentos sejam
concretizados e consubstanciem
a sua ambição, na afirmação de
modernidade e capacitação que
se pretende para o município, de
olhos postos no futuro, num compromisso com a sua população e
com o seu tecido empresarial.
(Por opção, o autor escreve
segundo a antiga grafia)
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FOTO HENRIQUE BARREIRA

Jogadores, direção e equipa técnica não puderam festejar a conquista do título com os adeptos tendo a entrega dos troféus acontecido à porta fechada

Pela quarta vez, Operário é campeão dos Açores e
sobe ao Campeonato de Portugal
Clube quer chegar ainda mais longe mas diz que investimentos estão dependentes do financiamento que conseguirem para a próxima época
SARA SOUSA OLIVEIRA

“Não foi possível fazer os
festejos que tanto queríamos com os
nossos adeptos que enquanto puderam estiveram sempre do nosso lado
mas foi uma subida muito saborosa
e muito especial”. O desabafo é de
Hugo Santos, atual capitão do Clube
Operário Desportivo (COD), que pela
segunda vez, como jogador, testemunha, com as cores do clube, uma
subida de divisão do Operário. Na última vez que aconteceu, na época
2003/2004, sob o comando técnico
de Jorge Portela, o médio ofensivo
diz que a festa foi bem diferente.
Desta vez, no passado dia 25 de
abril, no campo João Gualberto Borges Arruda, no Rosário, não houve
festa do título e não puderam estar
presentes nem adeptos nem os próprios familiares dos jogadores do
clube. A cada um deles foram entregues as medalhas do título e a taça
de campeão dos Açores. Na cerimónia, à porta fechada, estiveram presentes o presidente da Associação
de Futebol de Ponta Delgada, o presidente da Associação de Futebol da
Horta, um representante da Câmara
Municipal de Lagoa, um elemento da

claque Fúria Fabril e a direção do
Operário.
Este é o primeiro título de Paulo Juromito que assumiu as funções de
presidente do clube há um ano e
meio. “Isto é tudo atípico, um ano em
que todos nós estamos a aprender a
viver com esta situação epidemiológica. Em algumas alturas foi muito
complicado organizarmo-nos mas
correu bem”, assegura o responsável
pela direção fabril ao Diário da Lagoa
(DL). Apesar de todas as dificuldades
e contratempos impostos pela pandemia, o dirigente faz um balanço positivo. “Começamos a época com
duas jornadas de atraso devido a um
caso positivo no plantel, tivemos
todos 14 dias de quarentena e a partir
de novembro houve outra paragem
como todos nós sabemos mas, ainda
assim, este título corresponde ao investimento que foi feito e os resultados são muito bons”, assegura Paulo
Juromito.
Também Hugo Santos se mostra
bastante feliz com o que a equipa alcançou num ano completamente inédito no mundo do futebol. “Os clubes
de São Miguel acabaram por ser
muito prejudicados com tanta paragem. Nunca me lembro na minha
vida de ter feito 12 jogos numa época

em oito meses de trabalho quando
normalmente as equipas fazem 30 a
40 jogos por época, foi muito difícil
até mais emocionalmente, mas terminamos com os objetivos a que nos
tínhamos proposto”, garante o jogador.

Emanuel Simão eleito melhor treinador
O técnico dos fabris comunga da felicidade do restante plantel e direção.
Emanuel Simão diz que com a conquista do Campeonato de Futebol
dos Açores e a consequente subida
ao Campeonato de Portugal é “mais
um objetivo alcançado” num ano de
pandemia e numa altura em que no
ano passado a intenção era “ficar nos
cinco primeiros”.
Contactado pelo Diário da Lagoa, o
treinador do clube lagoense diz que
está “muito feliz por ajudar a colocar
o Operário no lugar que merece”. Ao
DL, confessa que o que o deixa mais
feliz é ver a “alegria” dos seus jogadores destacando “o carácter forte e
o profissionalismo da equipa”.
Emanuel Simão foi eleito o melhor
treinador do Campeonato de Futebol
dos Açores. Técnico dos fabris desde
dezembro de 2019, considera que a
época que agora terminou “foi muito

boa mesmo que muito atípica, com
nove vitórias, três empates e uma
derrota”. Sobre o troféu pessoal que
conquistou, Simão diz que “só foi
possível graças a toda a equipa técnica” a quem agradece.
Quanto ao futuro, nem o presidente
do Operário nem o atual treinador
fazem prognósticos. “Se é para continuar ou não, não sei, mesmo que
não fique no Operário tem de ser um
projeto engraçado e ambicioso, se
ficar no Operário é com todo o gosto”,
garante Emanuel Simão que esteve
numa das subidas de divisão do
clube como jogador e agora na
quarta como treinador. Já o presidente dos fabris elogia o trabalho do
técnico mas realça que “ainda é cedo
para falar em manutenções de quem
quer que seja”. Paulo Juromito diz
que antes disso é preciso analisar
que recursos tem o clube para poder
saber com o que poderá contar no futuro. "O objetivo do Operário, se tiver
condições financeiras, será ir mais
além, primordialmente temos de ver
essas condições financeiras”, garante.
Esta é a quarta subida de divisão do
clube lagoense. A primeira de todas
foi em 90/91 sob o comando técnico
de Armando Fontes. Nessa época, o

vencedor de cada ilha disputava a
Taça dos campões Açorianos e o
vencedor rumava aos nacionais.
Nesse ano o Operário ganhou todos
os títulos que havia para ganhar.
A segunda conquista aconteceu em
95/96, com o treinador Mariano Raposo e a terceira em 2003/2004 sob
o comando técnico de Portela. Boa
parte da história do clube escreveuse num jornal editado pelo clube chamado “O Pica Ferrugem”. Das várias
edições publicadas consta o percurso dos jogadores, as conquistas e
as derrotas dos fabris e das restantes
modalidades do COD.
Com esta conquista do título de campeão dos Açores 2020/2021, a quarta
da história do clube, o Operário vai
disputar o Campeonato de Portugal
na próxima época. O agravamento
da situação epidemiológica na ilha de
São Miguel levou à suspensão do
Campeonato dos Açores tendo sido
declarado vencedor o Clube Operário Desportivo por liderar a tabela. O
Santiago e o Fayal Sport, os dois últimos classificados da competição,
descem às provas de ilha.
Em ano de pandemia, escreve-se
um novo capítulo na vida dos fabris
que lutam por voar ainda mais alto a
partir de agora num patamar acima.
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EDUCAÇÃO

A Banca +…

Saúde

Evento de empreendedorismo põe alunos à prova

No dia 18 de março, na EB
2 Padre João José do Amaral, a turma
F do 5º Ano pôs em prática o que

aprendeu ao longo do segundo pe
ríodo no domínio do Empreendedo
rismo, no âmbito da disciplina de

Cidadania e Desenvolvimento, le
vando a cabo uma mostra de “Ban
cas Criativas”, que culminou com o
concurso “A Banca +”.
A intenção era pôr à prova a capaci
dade empreendedora dos alunos.
Assim, foram deﬁnidos os objetivos,
traçado o plano e escolhidas as cate
gorias das bancas a apresentar pelos
grupos de trabalho (a mais criativa, a
mais natural, a mais detalhada, a
mais desportiva e a mais divertida).
A partir daí, os nossos jovens “deita
ram mãos à obra”, mostrando a sua
“veia” empreendedora e dinâmica,
tendo efetuado parte do trabalho
em casa.
Esta foi também uma excelente
oportunidade para promover a cola
boração entre diversas áreas curricu
lares, uma vez que os convites foram
feitos com a colaboração das discipli
nas de Português e Educação Tecno
lógica, sendo a atividade levada a
cabo em Cidadania e Desenvolvi
mento.

Infelizmente, dadas as atuais contin
gências provocadas pela pandemia,
nem toda a comunidade educativa
pôde visitar a mostra, uma vez que o
convite foi feito apenas aos represen
tantes das turmas, dos funcionários,
do Conselho Executivo e dos profes
sores da turma. A visita/votação foi
agendada de modo a garantir todas
as condições de distanciamento,
sendo também salvaguardada a de
sinfeção do local de acordo com o
plano de contingência da escola.
No ﬁnal da atividade, podemos dizer
que o balanço foi positivo, tendo a
turma rejubilado com o projeto e
mostrando que a escola é um bom
espaço para lançar a semente do
empreendedorismo.
Claudemira Cação
(Diretora da Turma F do 5º Ano)

Nova Geotour na Lagoa
Luís Filipe Machado
e Marco Pereira

Novo percurso disponível no concelho foi
divulgado na Secundária de Lagoa

Escola Secundária de Lagoa
FOTO CGESL

CARTOON SOFIA CATELA

Vereador Nelson Santos divulgou a “Lagoa Geotour”
Realizou-se recentemente
uma conferência sobre Literatura e
Geocaching, promovida pelo Clube
de Geocaching, no auditório desta
Escola. Nesta conferência o vereador Eng. Nelson Santos, que falou
sobre a importância do Geocaching
para o concelho da Lagoa, divulgou,
em primeira mão, a notícia, tão
aguardada por este Clube, que a
“Lagoa Geotour”, podia começar
tendo o apoio da sua edilidade.
Estiveram presentes muitos alunos,

professores e convidados, dentro
das regras em vigor, na altura, relativas à pandemia covid19. Estiveram presentes, também alunos, da
EBI de Água de Pau, que vieram
acompanhados por duas professoras. Nesta conferência a presidente
da Câmara de Ponta Delgada,
Maria José Duarte, fez uma “intervenção” sobre o Geocaching no seu
concelho, em particular sobre a
“Ponta Delgada Geotour” (cuja
construção e manutenção contou e

conta com a colaboração deste
Clube).
Um dos professores responsáveis
pelo Clube apresentou objetivos do
Clube neste ano letivo, bem como
as próximas atividades a desenvolver. Seguiu-se uma excelente apresentação, realizada pela professora
Rosa Cabral, que desenvolveu um
trabalho sobre a Literatura e o Geocaching, muito em particular na obra
literária “Capítulo 41” do premiado
escritor açoriano Pedro Almeida

Maia. Por sua vez, o Mestre Almeida Maia falou sobre o seu percurso
enquanto
escritor,
apresentando as suas várias obras,
já editadas, e o seu atual projeto
para uma série televisiva. No final
desta sessão foram oferecidas aos
presentes várias geocoins, quer relativas ao Clube de Geocaching,
quer sobre a “Ponta Delgada Geotour”.

Catarina Rola
Nutricionista
A Sua Saúde Sempre

Saúde e
Prosperidade
Económica
Na especialidade do
comportamento alimentar e
saúde mental, identificamos correlações importantes e úteis
entre a alimentação e o humor.
Além de interessantes, essas
descobertas podem ser úteis
para empregadores que podem
usar as informações não apenas
para aumentar a moral da
equipa, como também aumentar
a produtividade. Sendo Maio o
mês no qual comemoramos o
dia do trabalhador, parece-nos
pertinente saber porquê priorizar
uma alimentação sadia no seu
local de trabalho. Sabemos que
os adultos que trabalham em
tempo integral passam 60% das
horas no local de trabalho. Durante esse tempo, em média,
esses trabalhadores vão consumir um terço de sua ingestão calórica diária. Consumir um terço
de suas calorias diárias em alimentos não saudáveis tem indubitavelmente um grande impacto
na saúde mental e física, razão
pela qual a nutrição no trabalho
ganha tal destaque. E porquê
então cuidar a alimentação é tão
importante, para ambas as partes? Resumidamente, devido ao
impacto positivo no humor, no
bem estar e na produtividade
dos funcionários. Ao encorajar
ativamente os funcionários a um
estilo de vida saudável e ativo,
permitimos a redução dos níveis
de stress, melhoria da moral, redução das ausências e otimização da produção e resultados no
trabalho. Portanto, se um trabalhador for mais saudável, menos
suscetível a doenças e mais
alerta e mais enérgico, será hipoteticamente mais produtivo e,
consequentemente, terá rendimentos mais elevados. Assim
sendo, podemos ainda afirmar
que saúde e prosperidade económica andam de mãos dadas,
pelo que, introduzir melhorias na
nutrição e alimentação dos seus
funcionários é um investimento
que vale muito a pena.
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“Tenho noivas
que me dizem
que vão casar,
com padre
ou sem padre,
com convidados
ou sem
convidados”

Raquel Andrade tem 32 anos e abriu a Vanity Fair Store na Atalhada em 2017

Única loja de noivas da Lagoa não sente quebras. Vestidos de baixo custo são importados de
vários países da Europa e já chegam a várias ilhas dos Açores
SARA SOUSA OLIVEIRA

A contrariedade de um
despedimento durante a segunda
gravidez acabou por transformar a
vida de Raquel Andrade, agora com
32 anos. “Estava a trabalhar há 15
dias, a empresa onde estava, aqui da
Lagoa, descobriu que estava grávida
e fui despedida”. Nessa altura, Raquel estava à procura do seu vestido
de noiva em Ponta Delgada mas
aquilo que encontrou não foi de encontro às suas expectativas. “Fiquei
um pouco assustada com os valores
que me pediram, mais de três mil
euros por um vestido”, conta a empresária. Não perdeu tempo. Pegou
no telefone e começou a fazer contactos. Falou com vários fornecedores e acabou por ter não um mas dois
vestidos de casamento por mil euros,
contas totais. No próprio dia começou
a curiosidade sobre quanto tinha
pago pelos dois vestidos. Depois de
vários pedidos que teve, de pessoas
conhecidas, o marido acabou por dar
o empurrão que precisava para fazer
chegar vestidos mais baratos a mais
noivas. “No primeiro mês comprei
quatro vestidos e nas primeiras três
semanas já não tinha nada. Temos
vestidos que vão desde os 100 euros
até aos 700 euros”, explica. Raquel é
natural dos Arrifes mas foi na Atalhada, em 2017, que abriu a Vanity
Fair Store, a única loja de vestidos de
noiva da Lagoa que também vende
vestidos de cerimónia e roupa casual.
À primeira vista, e com tanta restrição

e mudança que a pandemia trouxe,
acaba por ser legítimo pensar que o
setor dos casamentos não escapou
às malhas da crise trazida pla covid19 mas Raquel garante que, no que
toca aos vestidos, felizmente, isso
não aconteceu.
Até junho, 19 noivas vão casar com
os vestidos que Raquel importa de
Inglaterra, França, Polónia ou Alemanha. E até ao final do ano, tem “mais
de 70 noivas para casar”. “O ano
passado houve uma ligeira diminuição mas atualmente tenho noivas
que me dizem que vão casar, com
padre ou sem padre, com convidados ou sem convidados. As pessoas
estão tão cansadas que não querem
adiar mais”, garante a proprietária
contando logo de seguida que tem
noivas que já adiaram o casamento
duas vezes.

“Tivemos noivas que ficaram dois ou três meses
sem pagar”
Apesar de continuar a “vender bem”,
Raquel sentiu os efeitos da pandemia
sobretudo nos vestidos de cerimónia
onde aí sim teve quebras a rondar os
60 por cento. O cancelamento de casamentos, batizados e comunhões
acabou por afetar este segmento do
seu negócio ainda para mais numa
ilha onde o clima dificulta e muito a
conservação de tecidos delicados.
“Temos agora vestidos a 15 euros
para escoarmos os modelos porque
o nosso clima é muito complicado e
estraga as peças facilmente. Meti 17

vestidos para o lixo por causa do
bolor, começam a ficar amarelados”,
lamenta a empresária.
Para além disso, conseguiu ver bem
a dimensão dos efeitos da pandemia
na vida dos açorianos quando começou a ter noivas a ligar e a perguntar
se podiam adiar o pagamento da
prestação. “Umas estiveram muito
tempo em layoff, outras foram despedidas, tivemos noivas que ficaram
dois ou três meses sem pagar. Felizmente como temos vários vestidos
que foram logo pagos se uma ou
outra não pagar conseguimos suportar”, destaca Raquel.

Saem vestidos de noiva
da Atalhada para várias
ilhas dos Açores
Para que pudesse funcionar normalmente, Raquel teve de fazer um investimento extra. Não podia impedir
que as clientes experimentassem os
vestidos — tratando-se de um dos
elementos mais importantes de um
casamento — nem se podia dar o
luxo de ter de colocar os vestidos em
“quarentena”. Para contornar isso, foi
à procura de soluções e encontroua. “Fizemos um investimento e temos
umas luzes próprias de esterilização
para passar nos vestidos e matar as
bactérias porque se não a pessoa só
podia experimentar um ou dois vestidos e depois eles tinham de ficar de
quarentena e isso para nós era impensável”, assegura. Com tecnologia
de raios UV, passa o pequeno aparelho por cada um dos vestidos sem-

pre que é alvo de prova.
Sobre as peripécias que soma ao
longo dos últimos quatro anos, Raquel conta várias. Já teve uma noiva
que demorou quatro horas para escolher um vestido e acabou por não
levar nenhum. Depois, quando voltou atrás, o vestido já tinha sido vendido a outra pessoa e foi preciso
encomendar outro. Mas também já
teve uma noiva que em 15 minutos
escolheu um vestido, experimentou
e não quis experimentar mais nenhum. Confirma que há muitas noivas que se emocionam quando
encontram o vestido certo e que por
vezes, até ela própria tem dificuldade
em não se emocionar também. “Encontra-se de tudo. Algumas são mais
frias mas já tivemos noivas que também já trouxeram garrafas de champanhe para comemorar, já fizeram
vídeo-chamada para a América, Canadá, Bermudas para pedir opiniões”, conta. E o rol de “assessores”
da noiva também pode acrescentar
mais problemas a uma decisão, que
por si só, tende a ser difícil. “Normalmente vêm as mães, as madrinhas
mas também as amigas. Já tive uma
noiva que trouxe umas dez pessoas
mais duas ou três crianças, já não
tinha mais espaço para pôr ninguém”, assegura, explicando que
muitas vezes há uma boa dose de indecisão em algumas noivas mas por
vezes “as amigas e as madrinhas
são piores que as mães. Já tive aqui
noivas que saíram quase a chorar
porque a opinião da mãe era oposta
à delas mas amigas e as madrinhas

são mais corisquinhas para opinar”,
conta.
Da pequena loja da Rua direita da
Atalhada já saíram vestidos para
todos os concelhos de São Miguel e
para várias ilhas dos Açores. “Acabamos de casar uma noiva na Terceira,
temos uma para a Graciosa, uma
moça que nos vai mandar as medidas do Faial. Desde que abrimos só
não mandámos vestidos para as Flores, Corvo e São Jorge”, assegura a
empresária. A maioria das noivas que
não está em São Miguel trata de tudo
através da internet, envia as medidas, faz o pagamento e recebe o
vestido na sua ilha pelo correio. ”Tive
uma moça que me disse que apesar
de ter vindo cá a São Miguel comprar
o vestido ainda lhe saiu mais barato
do que se tivesse comprado nas lojas
de lá”, garante.
Na verdade, Raquel nunca pensou
fazer o que faz. Começou por tirar um
curso profissional de design de moda
mas não lhe deu seguimento porque
era preciso ir para o continente. Mais
tarde tentou ser educadora e tirou
Educação Básica na Universidade
dos Açores. Ficou-se pela licenciatura porque quando fez o estágio percebeu que não era bem aquilo que
queria e nem valia a pena tentar o
mestrado. Entretanto trabalhou em
outras áreas mas foi no desemprego
que encontrou a mola que precisava
para arriscar e ir mais longe num negócio que, com gosto, ergue diariamente com a ajuda preciosa das
redes sociais.
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A Menina do Mar: uma guardiã do planeta que
limpa a orla costeira para o “bem de todos”
FOTOS DL

Leva o seu saco de pano para recolher o lixo que encontra trazido pelo mar

Maria Inês desde cedo se preocupou com as questões ambientais

Maria Inês tem 12 anos e vai no “mínimo” três vezes por semana recolher lixo da orla costeira
na Atalhada. É um símbolo da determinação e da coragem necessária para salvar o planeta
RUI PEDRO PAIVA

O calendário dizia que era
Primavera, mas o dia desenrolava-se
sob um céu nublado cor de breu, que
a pedaços deixava escorrer mantos
de água fortes, mas efémeros. Ainda
faltavam cinco minutos para a hora
marcada quando chegamos à zona
costeira da Atalhada: o local escolhido, inevitavelmente escolhido, por
ser quase uma segunda casa da menina do mar.
A menina, esta, já lá estava, escalando decidida os calhaus mergulhados no mar e recolhendo todo o lixo
que encontrava por entre aquela
bruma espessa. “Ela quis vir mais
cedo para aproveitar para recolher
algum lixo”, começa por dizer a mãe,
introduzindo-nos na rotina da filha.
A filha, Maria Inês, é a menina do
mar. Tem 12 anos e estuda na Escola
Secundária da Lagoa. Começou por
ser notada por quem passa naquela
zona costeira por ali estar, dia após
dia, a recolher lixo. “Venho aqui no
mínimo duas a três vezes por semana”, explica Maria Inês ao Diário
da Lagoa, acrescentando que no
Verão, por exemplo, chega a recolher
o lixo da zona costeira da Atalhada
duas vezes por dia, todos os dias.
“Inicialmente só fazíamos companhia, mas agora acabamos por ajudar a Maria Inês a apanhar o lixo da
orla”, diz a mãe. Uma vez a mãe,
outra o pai e às vezes os avós, Maria
Inês obriga todos a agarrar aquela

causa.
A quantidade de lixo recolhido não é
fácil de definir com exatidão. “É sempre um saquinho desses cheio”, explica, apontando para um velhinho
saco de pano azul, muitas vezes pequeno para a imensidão de lixo que
facilmente se acumula entre as rochas e o mar. Ali encontra-se de tudo:
“já encontrei sapatos, escovas de
dentes, bonecas, muitas redes de
pescas, baldes, garrafas, quase tudo
de plástico, é raro o que não é, e também se encontra alguns pneus e cordas”.
No final, leva o lixo para casa, separa-o e coloca-o na reciclagem. Já
é um hábito quotidiano daquela menina de 12 anos, que, cheia de certezas sobre o que quer, invulgar
naquela idade, atira taxativamente:
“comecei a recolher o lixo porque ou
era assim ou não era. Não havia dois
caminhos. Faço isso para o meu bem
e para o bem de todos”.

“Montanhas de lixo”
A veemente preocupação ambiental
de Maria Inês começou há cerca de
dois anos, quando estudava no
quinto ano da escola Roberto Ivens,
em Ponta Delgada. Um projeto de
turma sobre a questões ambientais
fez a diferença.
“Comecei a interessar-me por esses
temas quando trabalhei na escola as
questões ambientais, a poluição e a
extinção de seres vivos”. Todos
esses temas, dramáticos para a
nossa vida no planeta e tantas vezes

ignorados pela maioria, não passaram despercebidos para Maria Inês
que ainda nem tinha dez anos. Começou por investigar sobre o assunto, com horas de vídeos na
internet, e depois, com uma determinação hercúlea, passou a agir diretamente no seu território.
“Primeiro tive a ver muitos vídeos na
internet sobre a poluição. Depois tive
a recolher lixo pelas ruas, e só mais
tarde, quando houve um temporal
aqui é que comecei a limpar a orla
costeira”, recorda Maria Inês, lembrando-se que aquele temporal provocou “montanhas e montanhas de
lixo”, que levou para casa para reciclar.
Para uma mãe, não é fácil ver a filha
menor decidida a limpar o lixo por
todo o lado, assume Ana Caetano.
“Preocupou-nos inicialmente porque
ela começou por apanhar lixo na escola onde estava. Ela achava a escola muito suja e em vez de estar
com os amigos isolava-se para apanhar lixo”, explica. Depois, Maria Inês
não ficou só pela escola. Começou a
recolher o lixo das ruas. “Para a mãe,
inicialmente não foi fácil ver a filha a
apanhar lixo nas ruas da Atalhada,
depois conseguimos convencê-la a
vir mais para a orla costeira”.
Começou a ir então para a zona próxima do mar na Atalhada – e nunca
mais parou. Nem mesmo quando o
tempo está mais agreste. À pergunta
sobre se a chuva e o vento forte não
a fazem preferir ficar em casa, Maria
Inês responde com uma clareza que
até intimida: “não, porque é nesses

dias que o mar está mais agitado e
que por isso vai existir mais lixo”.
Mais: diz nunca se sentir cansada, a
não ser naquele período em que limpava a escola. “Só me senti cansada
quando apanhava lixo na escola
todos os dias e todos intervalos, aí já
ficava aborrecida com as pessoas”.
Nós até insistimos, mas Maria Inês
não desarmou. Pergunta: não preferias ficar em casa a ver youtubers em
vez de apanhares lixo? “Não, isso
não vai beneficiar nada no meu futuro, nem é uma coisa que me interesse, nem me vai dar armas para o
meu futuro”.

Pensar de “forma global”
Uma força de vontade assim só é parada quando obrigada. Como
aquando da primeira vaga da pandemia da covid-19. “Aí tivemos de agir
e impedir mesmo que ela viesse apanhar lixo porque estávamos todos
confinados em casa”. Mais próximo
do Verão de 2020, face à insistência,
os pais lá deixaram-na retomar a recolha, mediante a condição de não
apanhar máscaras e lenços de papel.
A vontade da Menina do Mar é contagiante. Um contágio que pode ser
mais ou menos voluntário: “tivemos
de mudar vários hábitos lá em casa
por causa dela”, assume a mãe,
entre risos. É que Maria Inês bem
não é só a menina do mar, é uma
protetora convicta da natureza. Uma
guardiã do planeta, que resiste heroicamente ao consumismo selvagem
e à inconsciência ambiental que mar-

cam as sociedades modernas.
“Ela não se limita a apanhar o lixo
propriamente dito. Também nos limita
muito lá em casa. Está sempre a
dizer que não precisa de roupas
novas, por exemplo. Ela pensa de
forma global nos recursos do planeta”, aponta a mãe. “Claro, se as minhas sapatilhas ainda estão boas
para que queria outras?”, atira Maria
Inês.
Como consequência, lá em casa
passaram a fazer a compostagem,
enterrando as frutas e legumes no
quintal. Tudo a cargo de Maria Inês.
“A verdade é que nós sentimos uma
diferença enorme, agora no final da
semana só temos um saquinho pequeno de lixo”, reconhece Ana Caetano.
Agora, a mais recente novidade de
Inês é cobrar – literalmente – a quem
toma uma medida prejudicial ao ambiente. “Aquele que não cumpre, um
euro. Tenho um garrafão para encher. Por exemplo, é de dia e alguém
acende a luz da casa de banho, um
euro. Ou quando o meu pai faz café
e não desliga da corrente, mais um
euro”, exemplifica.
No final, o dinheiro será para doar a
instituições ou para Maria Inês ir a
África. Isto porque, para o futuro, a
Menina do Mar já tem dois objetivos:
um é ir fazer voluntariado para um
campo de refugiados no continente
africano; o outro é ser bióloga. “Nós
somos a geração futura e nós é que
temos de tratar da nossa casa”.
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Pauense Amélia Furtado Sousa
[Nabinha] festejou os seus 108 anos
RoberTo MedeirOs

"Eu sou do tempo em que em Água de Pau, não havia nem carros, nem
sapatos…”
FOTOS D.R.

Eu sou do tempo em que
em Água de Pau não havia carros
nem sapatos, disse-me uma emigrante, sentada na berma da estrada a ver passar a Procissão de
Nª Sª dos Anjos na vila de Fairhaven, Massachusetts, nos Estados
Unidos, já com a idade
avançada...de 104 anos. Estávamos no primeiro domingo de setembro de 2017, altura em que se
realizam as festas religiosas daquela padroeira, levadas a cabo por
emigrantes saídos de Água de Pau
há mais de 100 anos. No dia 4 do
mês de abril passado completou a
senhora Amélia Furtado Sousa “Nabinha” a bonita idade de 108 anos
de idade e é ainda a pessoa mais
idosa da Vila de Água de Pau, ilha
de S. Miguel, Açores.
Antiga bordadeira da Vila de Água
de Pau, atualmente, ainda borda e
faz croché sem necessidade de
óculos. Faz a sua higiene pessoal
sozinha esta centenária pauense
que frequentou a catequese na
nossa igreja de Nossa Senhora dos
Anjos quando ainda a mesma nem
tinha bancos.
Transmitiu-me que aos sete anos as
meninas, como ela, sentavam-se no
chão da nave central da igreja, de
pernas cruzadas, à frente, no lado
esquerdo e os meninos à direita. As
senhoras vinham atrás a seguir,
também sentadas no chão e os homens atrás em pé.
Contou-me ainda que se recordava
daquelas que foram as primeiras famílias que ofereceram a madeira e
mandaram fabricar os primeiros
bancos corridos da igreja e as pessoas que tinham suas cadeiras pró-

prias confortáveis e lugares cativos
na igreja no primeiro quartel do século XX. Por isso lembra-se ainda
dalguns como, Filomena Moura e
João Soares do Amaral, os pais da
benemérita que deu nome a uma
rua da Vila de Água de Pau, Maria
dos Anjos Amaral, Teófilo Tavares
do Canto, Francisco Ferreira da
Silva, Francisco da Costa Branco,
por exemplo. As cadeiras e os bancos mandados fazer ao popular
mestre-marceneiro Fausto Amaral,
por exemplo, pelos fiéis anteriormente citados, teriam de ser providenciados lugares, nos mesmos,
para eles nas missas em que participassem.
Amélia Nabinha, vive agora na Rodney Street, número 18, na cidade
baleeira de New Bedford. Nasceu
em New Bedford em 1913 na Nelson Street, 80. Tinha 16 meses
quando partiu para S. Miguel com
seus pais para a Vila de Água de
Pau onde estes eram naturais e assumiu a cidadania portuguesa
quando se casou, e em 1965, regressou com o marido aos Estados
Unidos, com 52 anos de idade.
Cresceu nos Barrancos, junto a
uma ribeira que corria, ao tempo,
com um caudal forte de água, depois das duas ribeiras, do Santiago
e do Paul, que atravessavam a vila
se juntarem na Praça Velha, despenhando-se ao lado do fontenário,
em cascata pelos Barrancos abaixo
alimentando vários moinhos e
dando vida a duas fabriquetas de
curtidores de pele de vaca e a um
açougue de gado bovino e suíno.
Em Água de Pau, foi doméstica e
com sua mãe aprendeu e fez ren-

A idosa Amélia Nabinha de Água de Pau celebrou seu
108º aniversário com a família em New Bedford, USA
das e bordados para a Fábrica de
Bordados de Ponta Delgada. Segundo a centenária, nunca teve
doenças, e recordou-se que quando
era rapariga, ela e a mãe foram algumas vezes contratadas para as
matanças-de-porco na casa de meu
pai, e, recordou-me ainda aos 104
anos o percurso comercial que o
Manuel Egídio de Medeiros [meu
pai] teve desde que em 1936 abriu
o seu primeiro estabelecimento de
mercearia e ferragens - A Cova da
Onça -, na praça de Água de Pau.

Amélia Nabinha com familiares e amigos durante as Festas de Nª Sª dos Anjos na vila de Fairhaven, USA

Orgulhosa da sua atividade como
bordadeira e exímia a fazer naperons, pediu à filha que me mostrasse, na sua casa, alguns dos
seus trabalhos. Tomei conhecimento que é da autoria da senhora
Amélia os naperons que cobrem o
altar e outros espaços de destaque
da sua Igreja de Nossa Senhora
Monte Carmo em New Bedford. Fotografei e filmei alguns dos seus trabalhos bordados e perguntei-lhe se
ainda bordava? Acenou-me afirmativamente que sim e, antes de eu lhe
manifestar que queria vê-la a trabalhar num dos trabalhos que tinha
em mão, foi em busca da sua caixinha de bordadeira. A filha ainda se
prontificou em ir à cave buscar, mas
a centenária tomou de imediato a
iniciativa e ela mesma desceu as
escadas e minutos depois trazia já o
seu “cabinho”, o mais novo que
havia adquirido para mostrar no
vídeo. Sentou-se e colocou em
cima das suas pernas uma pequena toalha que tinha começado
há algum tempo e, para minha admiração vi-a a trabalhar em bom
ritmo até, para quem já tinha deixado há alguns anos para trás os
100 anos de idade. Nem necessitava de óculos, para meu espanto.
Desde 1999 que acompanho e
coordeno a presença de artesãos e

artesanato nas Comemorações do
Dia de Portugal em New Bedford e
outras cidades da Nova Inglaterra e
do Canadá, por isso, ao vê-la a trabalhar, eu sabia que estava perante
uma exímia bordadeira dona das
suas plenas faculdades artísticas
ainda.
Em 2018, por alturas das comemorações do Dia de Portugal, a jornalista da Rádio Difusão Portuguesa
dos Açores, Cármen Ventura disseme na Portugalia Marketplace em
Fall River, que se encontrava a cobrir a deslocação de Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da
República Portuguesa aos Estados
Unidos. Tendo solicitado a minha
colaboração para entrevistar emigrantes que possam testemunhar
sua experiência de vida, levei-a a
casa desta senhora pauense mais
idosa do concelho de Lagoa, a viver
nos EUA.
Foi quando a jornalista também conheceu a centenária que também
lhe mostrou as suas rendas e bordados depois da entrevista.
Para ter a felicidade de chegar à bonita idade de 108 anos em 4 de abril
de 2021 perguntei-lhe como era
viver num casebre pobre nos Barrancos, antiga rua dos moinhos
d’água, e fábricas de curtumes, há
80 e 90 anos atrás? Disse-me que
só se sabe se se viveu infeliz
quando se sente infeliz e como
nunca passou por tal situação, só
tem boas memórias da sua vida em
Água de Pau. Uma das perguntas
que lhe fiz também foi sobre o que
comia que lhe permitiu chegar a
centenária? – Tudo o que a minha
mãe colocava na mesa para se
comer . . . respondeu-me.
Constitui a família da senhora Amélia Furtado Sousa, seus filhos, todos
nascidos em Água de Pau e a viver
ou já falecidos nos Estados Unidos,
Maria de Jesus Pereira (casada
com Manuel dos Anjos Pereira),
Conceição Baganha (casada com
Luís Baganha), Franklin Sousa e
nora Germina de Sousa (ambos falecidos) e Manuel Amâncio Sousa
(falecido) e nora Maria Ana Sousa.
A Vila de Água de Pau dá os Parabéns à sua filha mais velha, Amélia
Furtado Sousa [Nabinha] pelo seu
108º aniversário e deseja-lhe muitas
repetições felizes.

Diário da Lagoa | maio de 2021

Obituário

15

LOCAL

Passatempo

Horóscopo

Água de Pau
Maria dos Anjos Botelho
Nasceu 20-08-1939
Faleceu 20-04-2021

Balança (24/9 a 23/10

Carneiro (21/3 a 20/4
A vida afetiva reflete algumas
divergências de pensamento entre si e o
outro elemento do casal. Procure o diálogo para poder encontrar as soluções. A
nível profissional, podem surgir conflitos
no seu local de trabalho. Neste sentido,
tente ouvir antes de falar e fundamente
bem as suas opiniões.

Cabouco
Joviano Augusto Pacheco
Nasceu 15-09-1958
Faleceu 26-03-2021

A vida afetiva indica que uma
relação terá de ser sujeita a algumas mudanças para que possa ter um desenvolvimento bastante positivo e duradouro. A
nível profissional, chegou o momento de
colocar em prática os projetos que tinha
pensado. Está com a sabedoria necessária para alcançar êxitos.

Rosário
António D. do Rego Coelho
Nasceu 18-09-1946
Faleceu 18-04-2021

Touro (21/4 a 21/5)
A vida afetiva está voltada
para as suas carências pessoais. Esta
fase é ótima para tratar de todas as questões relacionadas com a sua intimidade.
A nível profissional, pode obter ganhos
provenientes de atividades que tenham a
ver com a arte. De qualquer forma, o
setor material está protegido.

António Manuel Botelho
Nasceu 15-01-1946
Faleceu 26-03-2021
Diniz M. Ormonde da Silva
Nasceu 07-03-1953
Faleceu 01-04-2021

Descubra as sete diferenças

Nuno F. Bento Ferreira
Nasceu 18-01-1992
Faleceu 17-04-2021

Ribeira Chã
Maria do Espírito S. C. Pedro
Nasceu 07-09-1949
Faleceu 22-04-2021

Eduardo B. de M. Cabecinha
Nasceu 08-11-1936
Faleceu 09-04-2021

Capricórnio (22/12 a 20/1)
A vida afetiva passa por algumas dificuldades. Alguns problemas são
previstos em assuntos de ordem sentimental, mas, não desespere e peça auxílio. A nível profissional, todos os novos
projetos estão favorecidos e vai encontrar
as soluções para superar obstáculos que
pareciam intransponíveis.

Aquário (21/1 a 19/2)
A vida afetiva marca um excelente período para apaziguar certos conflitos numa associação amorosa, que
deve estar baseada na partilha construtiva. A nível profissional, aproxima-se uma
época de novos desafios. Tente aproveitar esse entusiasmo para obter o retorno
à medida das suas expirações.

Virgem (24/8 a 23/9)

Eduardo Félix da Ponte
Nasceu 28-06-1948
Faleceu 14-04-2021

Manuel J. Arruda Subica
Nasceu 11-09-1945
Faleceu 13-04-2021

Caranguejo (21/6 a 23/7)

A vida afetiva decorre praticamente de forma rotineira. Nesta perspetiva, evite o marasmo e mostre uma
atitude compatível com os seus sentimentos. A nível profissional, as contrariedades devem ser encaradas com
frontalidade. Adote uma postura sábia e
flexível para poder superar os obstáculos.

Beatriz da Costa
Nasceu 24-10-1924
Faleceu 15-04-2021

Maria E. Barbosa Almeida
Nasceu 19-06-1931
Faleceu 07-04-2021

A vida afetiva percorre um
ciclo de surpresas imprevisíveis. Mas, por
outro lado, um relacionamento irá vivenciar momentos intensos e apaixonados.
A nível profissional, sente a tranquilidade
indispensável para ter tudo sob controle.
A boa notícia é que vai conseguir alcançar os seus intentos.

Leão (24/7 a 23/8)

Santa Cruz

Maria da Conceição
Nasceu 09-12-1922
Faleceu 01-04-2021

Sagitário (23/11 a 21/12)

A vida afetiva atravessa uma
época benéfica para iniciar um novo relacionamento. Se está de facto disponível, ganhe coragem e avance sem
receios. A nível profissional, preveem-se
concretizações importantes em termos
da carreira. Encontrará a coragem necessária para concretizar os seus planos.

A vida afetiva precisa de alterações objetivas. Acorde para a realidade
para conseguir afastar ilusões, que lhe
possam trazer deceções mais tarde. A
nível profissional, perspetiva-se um período em que poderá materializar os seus
sonhos. Contudo, cabe a si tomar iniciativas bastante corajosas.

João Oliveira da Costa
Nasceu 26-10-1935
Faleceu 08-04-2021

Jorge J. de Medeiros Borges
Nasceu 23-10-1930
Faleceu 02-04-2021

A vida afetiva proporciona-lhe
estabilidade, tranquilidade e conforto.
Agora sente que está efetivamente em
consonância com a sua própria natureza.
A nível profissional, encontrará soluções
práticas e objetivas para conseguir avançar com os seus projetos. No entanto, vai
ter de tomar decisões.

Gémeos (22/5 a 21/6)

Maria F. de Sousa Ventura
Nasceu 21-08-1944
Faleceu 01-04-2021
Maria L. Tavares Costa
Nasceu 30-04-1937
Faleceu 23-03-2021

Escorpião (24/10 a 22/11)

Solução

A vida afetiva está estável e
serena. Esperam-se ótimos progressos
no seu relacionamento amoroso, mas
tente compreender as pessoas circundantes. A nível profissional, tudo indica
que vai alcançar os resultados pretendidos. Certamente vai descobrir os apoios
indispensáveis para a sua evolução.

Peixes (20/2 a 20/3)
A vida afetiva vivencia a energia ideal para dar um novo rumo ao seu
destino. Se está disponível, possivelmente irá conquistar a pessoa que deseja. A nível profissional, encontra-se
numa altura de segurança e de estabilidade. É tempo de defender os seus interesses e de realizar os seus sonhos.

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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Mirante da orla costeira da Lagoa, na freguesia do Rosário, por Paulo Brilhante da Associação Vadios Azores Sketchers

As “roupas” não são minhas
João Ponte
Padre

Para os cristãos, estes
dias primaveris são marcados pela
alegria pascal que brota da ressurreição de Cristo. Cada Páscoa traz
consigo uma primavera de oportunidades e renascimentos. Em cada
ser há uma esperança de vida nova
que acontece e que transforma
vidas e ambientes. Embora os dias
sejam cinzentos, há que partilhar
ânimo, para que a Páscoa continue
a acontecer em cada um de nós e
a Primavera seja o estado de alma
de quem acredita ser possível a
construção de um mundo de autêntica liberdade, jamais limitada por
uma Pandemia.
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Nestes dias feriais da Páscoa, ao
ler os textos bíblicos propostos para
as Celebrações, deparei-me com
uma figura interessante, por quem
nutri grande empatia: Nicodemos.
O seu nome refere-se a um ancião,
Mestre da Sabedoria, mas que, durante a noite, sai do seu conforto
para se encontrar com Jesus. Embora a sua atitude me tivesse impressionado, deixa-me perplexo o
conselho que Jesus dá a um
homem com experiência. Nada
mais, nada menos do que: Tu tens
de nascer de novo. Por incrível que
pareça, Nicodemos não recua,
apenas questiona: como?
Sabemos que o mundo não voltará
a ser igual após esta Pandemia,
porém há um imperativo que temos
de acolher: Tu tens de nascer de
novo. Duas vezes somos recém-

nascidos: quando nascemos do
ventre de nossa mãe e quando
morremos. Nascer de novo significa tomar consciência de que não
sou totalmente puro, pois todas as
“roupas” que me cobrem, não são
minhas, mas emprestadas.
Uma coisa me assemelha nos extremos da vida: a nudez. Nasci nu
e nu morrerei. Todas as “roupas”
que me cobrem ao longo da vida
foram partilhadas pelo outro que se
cobriu também de vestes que não
eram suas. Sinalizemos as primeiras “roupas” com que nos vestiram:
talvez o leite materno, um beijo envolvido de amor, um abraço repleto
de calor humano ou não. No outro
extremo da vida, os gestos são
muito semelhantes, pois tornar-meei totalmente dependente de quem
tiver a coragem de cuidar de mim.
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Seremos vestidos com os últimos
beijos e abraços ou talvez não. Na
verdade, há quem morra nu e
assim permaneça sem ninguém
que o vista com uma lágrima de
amor.
Ao longo da vida sou revestido com
as mais variadas “roupas”, com
aquelas que facilmente se rasgam,
mas também com boas roupas de
marca. Eu sou o produto final de
tudo o que foi partilhado. Creio que
quem quiser se cobrir a si mesmo,
ou seja, viver em função de si sem
olhar os outros, acabará por se tornar muito pobre. A sua riqueza não
renderá qualquer juro. O exercício
a praticar é o de se deixar vestir e
vestir o outro. Por exemplo, um professor sem alunos com quem irá
partilhar o seu saber? Um pai sem
filhos como irá exercer a sua pater-
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nidade? Há que nascer de novo na
visão da própria vida.
Quando o ódio e a vingança me invadem e o meu orgulho me impede
de reconhecer o outro como meu
semelhante, é porque já me esqueci de que sou um recém-nascido em toda a Obra criada. Nessas
alturas, por incrível que pareça,
estou nu e posso provocar a nudez
dos meus semelhantes. Há uma
marca de excelência que impede
esses rasgões profundos. Chamase Amor. É mais cara, mas mais resistente e dura uma vida inteira.
Vale a pena apostar em roupa de
boa marca. E não nos esqueçamos
que devemos escolher para os outros o que gostaríamos que nos
dessem a nós. É preciso nascer de
novo.
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