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Comerciantes lamentam que a retoma
esteja a ser mais lenta do que se previa
Nem o verão tem vindo a animar as vendas para grande parte dos estabelecimentos comerciais da Lagoa. Apesar de
existirem exceções, com a falta de eventos há menos pessoas a comprar bens que não sejam essenciais Pág. 6
FOTO ILD/ DL

Concluída obras
da praça de
Nossa Senhora
do Rosário
Renovação levada a cabo
pela autarquia custou
360 mil euros e ficou
concluída em seis meses
Pág. 2

Lançado Lagoa
Geotour
Novo percurso de geocaching tem 44 pontos de
interesse para amantes
da modalidade
Pág. 10

Empresa sediada
no concelho
transforma 25%
do leite produzido
na ilha
Prolacto está na Lagoa
há 52 anos e exporta 70%
produtos que tranforma
Pág. 7
PUB.

Mora na Lagoa o último ferreiro ferrador da ilha que
mantém vivo um ofício que já ninguém procura Pág. 3
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Praça do Rosário renovada ganha nova vida
Requalificação custou 360 mil euros à autarquia tendo sido a obra inaugurada com uma
cerimónia simbólica no mês passado
FOTO DL

CLIFE BOTELHO

Eduarda, Luís e António
escolheram a mesma mesa para assistir ao momento alto de um domingo de sol. Se não fossem as
máscaras e o distanciamento, ninguém diria que a pandemia impede
as tradicionais inaugurações. A praça
encontrava-se com muitos dos renovados bancos preenchidos pelos lagoenses
que
procuram
a
tranquilidade do que outrora foi o
principal jardim da cidade, obra feita
nos anos 90 sob a presidência de
Luís Alberto Martins Mota, onde a
mesma praça era vista como “à
frente do seu tempo”, nas palavras
do atual arquiteto, Luís Menezes. Foi
ele quem liderou a requalificação do
espaço, levada a cabo pela Câmara
Municipal de Lagoa.
A cerimónia simbólica, que aconteceu no passado dia 18 de julho, marcou o fim de seis meses de intenso
trabalho para a requalificação da
praça de Nossa Senhora do Rosário,
no coração da Lagoa.
“Ficou muito bem, especialmente
para os idosos que costumam vir
para aqui, uma coisa muito bem
feita”, garante Eduarda Medeiros, 75
anos. Luís Pires, 43 anos, afirma que
a antiga praça “não tinha condições
nenhumas, tinha buracos no chão, os
idosos estavam sujeitos a partir alguma perna”. Já António Ventura, 79

Obra custou 360 mil euros e foi realizada pela Câmara Municipal de Lagoa
anos, alerta para a “falta de duas coisas: mais iluminação” junto à igreja e
“abrir a casa de banho ao público”.
Aquando da cerimónia, a presidente
da autarquia frisou que esta obra
“veio dignificar ainda mais a cidade
da Lagoa, revelando-se fundamental
no processo de revitalização do centro urbano da freguesia e de reabilitação urbana. A sua utilização foi o
centro de toda a intervenção, pensada para os eventos que ali possam
ser realizados, assim como, foi pensada para a população mais idosa
que todos os dias se concentra na-

quele local para conviver e que deste
modo veem criadas melhores condições para o seu bem-estar”.
Em declarações do Diário da Lagoa,
Cristina Calisto disse que “a obra representa sobretudo a valorização do
nosso património do ponto de vista
urbano e do ponto de vista mesmo
do edificado em redor daquela que é
a principal praça do centro da cidade
da Lagoa. Foi um investimento que
ficou orçado em 360 mil euros e que
consistiu em dar um aspeto mais moderno, mais confortável para quem
usufruir desta praça, e ao mesmo

Expolab promove férias com “Ciência Viva”
FOTO DL

Programa estende-se até 15 de setembro
O Expolab – Centro
Ciência Viva, sediado no concelho de Lagoa iniciou no dia 15 de
julho o programa “Ciência Viva no
Verão em Rede” que se estende
até 15 de setembro.
Em nota de imprensa envida às
redações, o espaço dedicado à
ciência começa por referir que
“nas férias, a ciência sai à rua em
todo o país com centenas de
ações, organizadas por centros

Ciência Viva, instituições científicas, autarquias, empresas e associações científicas”.
Trata-se de um programa de divulgação científica que contém
mais de 300 ações que permitirão
aos portugueses “levar a ciência
na bagagem de férias, sempre na
companhia de especialistas”, salienta o Expolab.
A iniciativa, promovida nos Açores pelo Centro de Ciência Viva

tem como parceiros regionais entidades que garantem um conjunto
diversificado
e
pluridisciplinar de ações: Picos de
Aventura, Amigos dos Açores,
Sociedade Portuguesa para o
Estudo das Aves, Associação
RAEGE-AZ, Observatório Astronómico de Santana, Observatório
Vulcanológico e Geotérmico dos
Açores, Observatório Microbiano
dos Açores e Urban Sketchers
Azores.
Partir à descoberta da biodiversidade do arquipélago açoriano em
terra e no mar, explorar o interior
da Terra ao Espaço, fazer “Mini
Safaris Microbianos”, desenhar a
natureza ou olhar vulcões e galáxias, são apenas algumas das
prospostas para o verão nos Açores.
A lista completa de atividades e
inscrição pode ser efetuada em
www.cienciaviva.pt.
DL

tempo utilizando e recorrendo a elementos clássicos que também contribuíram para valorizar no contexto
da zona envolvente”.
A autarca espera ”que a população
faça uso deste espaço. É verdade
que este momento que nós estamos
a viver, desta pandemia, não nos permite que esta inauguração seja feita
noutros contextos”.
Para o vice-presidente da autarquia,
a requalificação da praça acaba por
lhe ser particularmente próxima já
que o espaço tinha sido uma obra do
pai, Luís Alberto Martins Mota. “O

projeto quando apareceu foi extremamente arrojado e isso às vezes
cria alguma resistência por parte da
comunidade e ao acontecer isso ao
longo destes anos foi-se alterando a
praça com elementos que ao fim de
muito tempo como já eram díspares,
descaracterizaram a praça”, explica
Ricardo Martins Mota. Daí ter surgido
a necessidade de reformular o espaço: “a praça tem gente e o objetivo
da praça é ter gente, dar conforto e
segurança às pessoas, esse foi o
grande objetivo e está a ser conseguido”, garante.
O arquiteto responsável pela obra,
Luís Menezes, explica que teve a
preocupação de “não descaracterizar
algo que, na génese, estava muito
bem conseguido. Toda a distribuição
espacial manteve-se tal e qual como
ela era, a zona de permanência, a
zona de reunião das pessoas para o
palco, o anfiteatro, tudo isto ficou porque estava muito bem. Fizemos apenas foi um ajuste em termos de
materiais por forma a que a praça ficasse rejuvenescida naquilo que o
tempo castigou mais o espaço”.
O responsável explica que a retirada
da estrutura do Gabinete de Apoio ao
Munícipe — substituída por uma pérgola — veio dar mais amplitude ao
espaço, resumindo: “é como se fossemos ao barbeiro, a gente entra e
sai com a mesma cara só que com
um bocadinho de melhor aspeto”.

Cafés na Lagoa recebem apoio
por estarem fechados devido
às restrições pandémicas
Os proprietários dos
cafés do concelho da Lagoa, na
ilha de São Miguel, vão receber
um apoio monetário para fazer
face aos prejuízos de estarem encerrados devido à declaração de
calamidade pública em que se encontra a Lagoa há várias semanas.
De acordo com o Núcleo de Empresários de Lagoa – NELAG em
articulação com a Câmara Municipal da Lagoa (CML), “ficou acordado um apoio financeiro
suplementar ao NELAG de 12 mil
e 500 euros ”. Segundo a nota de
imprensa do organismo que representa os empresários lagoenses,
o valor é “referente ao mês de
julho, sendo possível estender
este apoio para o mês de agosto,
caso a situação perdure. Na prá-

tica, cada estabelecimento receberá 500 euros de apoio referentes ao mês de julho”, esclarece a
nota.
O NELAG explica que a CML “tem
apelado ao Secretário Regional da
Saúde, para a revogação desta
medida, atendendo que o número
de casos positivos de covid-19
tem crescido mesmo com os cafés
encerrados, pelo que se depreende que estes espaços não
são os principais responsáveis
pelos contágios”.
A autarquia bem como o NELAG
esperam que o Governo regional
“repense a medida e que a próxima resolução do Conselho do
Governo tenha esta questão em
atenção”.
DL
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Começou cedo e
acabou cedo
– João Benevides
é o último ferreiro
ferrador de São
Miguel
João Benevides tem 70 anos e assumiu o ofício do seu bisavô na oficina que atualmente possui

Naquela que é a maior tenda de ferreiro ferrador da ilha, João Benevides fazia um pouco de
tudo. Garante que da sua oficina saiam várias peças em ferro e até a cura de uma doença
INÊS LINHARES DIAS

A placa que anuncia a presença do ferreiro ferrador quase entra
pela estreita porta adentro.
É na esquina da Avenida Infante D.
Henrique com a Avenida Conselheiro
Poças Falcão, bem no centro da
Lagoa, que se encontra a tenda,
onde, desde o século XIX, funcionou
uma das maiores oficinas de ferreiro
(se não mesmo a maior) da ilha de
São Miguel.
O espaço amplo e escuro é hoje
fresco, mas, em tempos, houve até
quem o comparasse com o inferno,
devido ao calor das fornalhas, sempre em atividade, tal era a procura.
Para além de espaço de trabalho,
que chegou a empregar cinco homens, a oficina era também um local
de convívio, que juntava os camponeses em dias de chuva, “em vez de
estarem nas tabernas”, explica João
Benevides.
O artesão conta que, uma vez, apareceu um senhor, “que já veio para aí
com uns copinhos e sentou-se aí à
porta e pegou no sono”. Acordou,
horas mais tarde, esbaforido, gritando: “Os senhores demónios
façam de mim o que quiserem!”
“Ele julgava, quando acordou, que
estava no inferno, com o lume a
arder, e os ferreiros eram os demónios… Isso foi rir, que misericórdia!”,
recorda, retomando a gargalhada daquele dia.
Mas a procura amainou e ditou o fim
da profissão. Agora, aquele espaço
serve como um museu para um ofício obsoleto.
O núcleo museológico enchia-se de
turistas, que vinham em “camionetas
cheias”, mas, com a pandemia de

covid-19 e a quebra no turismo, o
fluxo de visitantes é menor.
“Um mal nunca vem só”, repete, por
várias vezes, o último ferreiro ferrador
da ilha de São Miguel.
Mal saiu da escola, com 13 anos,
João Benevides assumiu o seu lugar
naquele espaço, que já vinha do seu
bisavô. Foi contra a vontade dos pais,
que queriam que fosse “estudar ou
para mecânico”. “Mas eu quis vir para
aqui, para ao pé deles, com gosto na
arte”, assevera Benevides.
“Hoje em dia, se pudesse, ainda trabalhava”, mas “a coluna já não deixa,
nem a saúde”. “Foi de trabalhar muito
– quando se trabalha desde muito
cedo, tem de se acabar mais cedo”,
explica entre risos. Reformou-se por
invalidez, por volta dos 58 anos.
Não era trabalhar o ferro que lhe custava, mas antes “ferrar os cavalos,
ferrar os bois, porque no tempo era
tudo a tração animal”.
“Não havia camiões, não havia tratores, não havia nada. Vinham das Furnas carroças com lenha para as
senhoras fazerem a comida, porque
não havia gás, não havia certas coisas como hoje. A motor, não havia
nada”, conta o ferreiro.
E foi precisamente a modernização
da agricultura que ditou que o ofício
que, com 13 anos, escolheu, se tornaria inútil.
Atualmente, “há muito poucos cavalos e os poucos que há já vêm com
ferraduras feitas da Inglaterra, da
Suécia”. São “cravos, ferraduras, eles
mesmos em casa pregam. Eles pregam aquilo de qualquer maneira, desenrascam-se”, lamenta.
Ferrar animais era o ganha-pão de
qualquer ferreiro, mas o ferro dava
para muito: “Fazíamos as ferragens
para os portões – dobradiças e aque-

las aparelhagens todas –, utensílios
de cozinha (as trempes, umas redondas, outras compridas), utensílios
para a agricultura – as sachadeiras
para sachar beterrabas e chicórias,
fazia-se as foices, os pedões, as machadas para rachar lenha”, mas também se “arranjava os ferrinhos de

“

“Fazíamos as
ferragens para os
portões [...],
utensílios de
cozinha, utensílios
para a agricultura
[...], mas também
os ferrinhos de
correr a roupa, que
eram a lenha”

correr a roupa, que eram a lenha, daqueles antigos”.
Mas João Benevides sempre preferiu
fazer ferraduras. “Ainda hoje faço
porque gosto. Poder pegar no ferro e
fazer dele o que a gente bem entender e com pouco esforço, porque
aquilo sai a uma temperatura que eu
faço com pouco esforço. Por isso é
que me dá prazer fazer a ferradura.”
“Havia sempre muito serviço”, garante. “Hoje em dia, já vem tudo feito
de fábrica, nem compensa estar aqui
a fazer. Eu levo meio dia para fazer
quatro ferraduras. Levo 20 euros, no
mínimo. Aquilo não dá para o meu
trabalho nem para o carvão. Vem de
fora a sete ou oito euros… Um mal
nunca vem só”, volta a frisar.
E o serviço era tanto, que não faltavam ferreiros pela ilha: “Só aqui, na
Lagoa [no Rosário e em Santa Cruz],
penso que havia quatro. Em Água de
Pau, também havia dois. E por aí
abaixo, em São Roque, no Livramento… Quando se ia à cidade buscar material para fazer ferraduras,
havia muita tenda de ferreiro por aí
abaixo”, narra, falando, mais tarde,
de colegas de ofício na Ribeira
Grande ou na Povoação.
“Havia espaço para tudo, havia muito
serviço”, porque “aquilo era mais ou
menos como os mecânicos de hoje
– os ferreiros eram como os mecânicos”.
Ainda assim, a concorrência era
feroz: “Aqui sempre foi a oficina maior
da ilha. As outras eram tendas de ferreiro, eram muito pequeninas, vinha
muito serviço para aqui”.
De tal forma, que os outros ferreiros
“brigavam muito uns com os outros
por causa dos preços. Eles para fazerem alguma coisa, tinham que
puxar os preços para baixo, às vezes

[tanto] que nem compensava. Depois
havia zaragatas uns com os outros –
chapada para cá, chapada para lá”,
conta a rir-se.
Era também curandeiro da ‘cobrêla’,
uma doença de pele que “dava como
umas bexiguinhas” e para a qual não
havia outra cura que não o óleo de
trigo, destilado com o ferro quente.
“Dava-se ali e aquilo, quatro, cinco,
seis dias, sarava. Hoje em dia há medicamentos para aquilo, mas, naquela altura, a gente tinha de se
desenrascar”. E “resultava!”, exclama
o artesão. “Vinha muita gente, da freguesia e de fora, porque nem todos
os ferreiros sabiam fazer aquilo”.
Agora, é tudo mais calmo. A arte “não
vai desaparecer”, afiança João Benevides, acrescentando que, “pelo
menos como museu, não vai desaparecer”.
“Eu tinha muito orgulho [em] que não
desaparecesse, para mostrarem ao
turismo, aos nossos netos e filhos, o
que no nosso tempo se fazia aqui”.
Mas não acredita que haja gente disposta a reavivar a arte. “Para aprender, é preciso ganhar. Quem é que
vai pagar?”, questiona.
Se houver quem pague, João está cá
para perpetuar o ofício. “Então não
estava disponível para ensinar?
Então não gostava? Quando eu não
estiver cá neste mundo, tem o meu
filho que sabe. Quando eu for para
Jesus”, concretiza aos risos, “ele desenrasca-se, porque tudo quanto eu
sei, ele sabe fazer”.
Por enquanto, com 70 anos, é João
Benevides quem olha por aquele espaço, entre as 14:00 e as 18:00. “Da
parte da manhã, tenho um quintalinho e estou entretido lá, a sachar
couvinhas para a gente comer, umas
alfaces, umas batatinhas”, remata.
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O verão é sinónimo de recuperação para o
comércio? “As coisas ainda estão muito
estagnadas”
FOTOS RPP/ DL

Em tempos, o verão
de 2021 foi apontando
como o momento de
recuperação económica
pós-pandémico.
Já se sente uma
tímida melhoria,
mas as dificuldades
ainda persistem
Em cima: Natércia Rego e Rita Moniz da Casa Batista e Pedro Rodrigues de A Decoradora.
Em baixo: António Reis da HB Phones e Teresa Furtado da loja Terezinha.
RUI PEDRO PAIVA

As baladas da igreja do Rosário, no coração da Lagoa, pontuam
a vida na cidade. São poucas as pessoas que circulam na rua. Na praça
central, há homens nos bancos de
jardim, com a máscara abaixo do
nariz, a recordar velhas histórias. O
sol vai espreitando por entre as nuvens densas, com raios que escapam entre as folhas das árvores. É
uma entrada tímida do verão.
Por esta altura, já se esperavam dias
mais claros e reluzentes. Por esta altura, também já esperava que a pandemia da covid-19 fosse uma
miragem distante e que o verão de
2021 trouxesse consigo a tão aguardada recuperação económica. Uma
recuperação que, tal como o sol, vai
espreitando timidamente entre os comerciantes da Lagoa.
“Ainda estamos em pandemia. O negócio está a recuperar devagarinho”,
começa por dizer ao Diário da Lagoa
(DL) Teresa Furtado, responsável
pela loja Teresinha, localizada ali
perto da praça do Rosário. Vivendo
sobretudo da venda de roupas para
cerimónias, a comerciante ressentiuse do ano anterior. “Estive fechada,
completamente fechada, não havia
festas”, diz, quando questionada
sobre se a quebra foi muito grande.
Agora, o mundo vai retomando progressivamente a normalidade. Ape-

sar de longe de atingir os volumes de
vendas de anos passados, já existem
indicadores positivos. “Visto que
minha loja só vende para cerimónias,
já há casamentos, comunhões, batizados, umas festinhas... claro que
não é como em 2019, mas devagarinho vamos recuperando”, explica Teresa, defendendo que se pode “fazer
tudo” em período de pandemia
desde que “haja segurança”. Para os
próximos tempos, as previsões é que
se “continue a recuperar passo a
passo”, sempre com a esperança de
que o “pior já passou” e de que “devagarinho se vai longe”. “O dinheiro
é que faz girar mundo, não havendo
festas a gente não vende. Eu vivo
disso”.
Em outros ramos de negócio, a retoma parece mais lenta. Em frente à
Loja Teresinha, o espaço A Decoradora vende mobiliário, artigos para
casa e artes decorativas. “Ainda não
se sente uma recuperação e quem
disser o contrário não está a ser
100% sincero. Neste momento, as
coisas ainda estão muito estagnadas, é este o termo correto”, diz o gerente Pedro Rodrigues.
O empresário exemplifica: basta ficar
cinco minutos a “olhar para a rua”
para se verificar que o “movimento de
pessoas é pouco ou nenhum”. Pedro
Rodrigues diz, ainda assim, que
existe uma “melhoria” em relação ao
ano passado, “mal seria” se assim
não fosse. Contudo, é uma “ligeira recuperação”, que não chega para

compensar os “custos de manutenção” inerentes a uma empresa, como
a água, a luz, as contribuições à segurança social e o pagamento a fornecedores. “O movimento atual não
sustenta essa necessidade de ter
uma empresa aberta”, afirma.
Como é que se mantém então um
negócio aberto perante essas dificuldades? “Aguenta-se com aquilo que
já se trabalhou e com alguma ginástica financeira”, responde. Se o cenário atual é complicado, para o futuro
as previsões “só podem ser melhores”. Pedro Rodrigues, que já foi presidente do Núcleo Empresários da
Lagoa (NELAG), enaltece o trabalho
daquele núcleo em parceria com a
Câmara Municipal da Lagoa, que dá
um “ânimo aos empresários” e permite ter “uma perspetiva positiva em
relação ao futuro”. “Esperemos que
daqui para a frente as coisas melhorem”.

“As pessoas não estão a
comprar como compravam antes”
No meio da imprevisibilidade provocada pela crise da pandemia, os estabelecimentos comerciais não foram
todos afetados da mesma maneira.
Se para a maioria das empresas o
ano de 2020 foi péssimo e o de 2021
representa a retoma possível, para a
HB Phones a situação é diferente.
“Nós fomos o contrário dos outros
porque quando no ano passado, em

março, em abril e mesmo nos meses
seguintes rebenta a covid nós disparamos as vendas”, recorda António
Reis, da HB Phones, loja de informática e comunicações. É que uma das
consequências da pandemia foi a
adoção em massa do teletrabalho e
do ensino à distância. Foi uma aceleração da vida digital.
“Ficando em casa”, as “pessoas precisavam de tablets e de computadores” para dar resposta às novas
necessidades. A procura foi tanta que
tiveram dificuldades em encontrar soluções. “Houve uma enorme procura
neste aspeto. Nós tivemos muita rutura de stock, tivemos de procurar várias parcerias até fora do país,
porque, na altura, muitos portáteis e
tablets deixaram mesmo de existir no
mercado”.
Por isso, a HB Phones não foi arrastada para a turbulência da crise pandémica. Para eles, o verão de 2021
significa uma retoma à normalidade,
depois de uma subida em flecha das
vendas. “Naqueles primeiros meses
houve uma grande adesão e uma
grande procura. Agora já começa a
estabilizar e a voltar ao normal”.
Contudo, para a maioria dos negócios a esperança reside no verão
deste ano, que se afigura como a
oportunidade de as empresas subirem à tona da água para respirar, depois de meses de aflição. O
problema é que a normalidade teima
em chegar. E, quando chega, vem
devagarinho. “Está um bocadinho

melhor, mas não é nada comparando
com o antes da pandemia”, diz Rita
Moniz, da Casa Batista, localizada
em plena avenida infante Dom Henrique, dedicada a todo o tipo de roupa
e calçado. “Temos a perfeita noção
de que as coisas estão um bocadinho fracas porque as pessoas não
estão a comprar como compravam
antes. É totalmente diferente”, conclui.
Rita Moniz também faz questão de
frisar que o ponto de partida para
uma recuperação é “muito baixo”,
uma vez que 2020 foi um “ano assustador” devido à “quebra enorme”.
Para já, neste verão, são poucas as
pessoas que andam pela rua. A falta
de eventos, sejam públicos ou privados, também “afeta os negócios”.
“Não tendo eventos, as pessoas não
precisam de comprar”, diz, dando um
exemplo concreto: “as crianças, por
exemplo, quando ficam em casa,
gastam muito menos roupa e sapatos, e depois, claro, mesmo nos adultos, nós notamos diferença quando
surgem eventos ou festas”.
Num cenário tão imprevisível, não
vale a pena fazer planos a longo
prazo. “É viver um dia de cada vez” à
espera que os clientes – tal como o
sol – apareçam neste verão. “Acho
que todos nós tínhamos a esperança
de que este ano já tivesse um bocadinho melhor. Sempre ouvimos que
o verão era a altura é que as coisas
iriam ficar melhor. Vamos ter esperança que ainda melhore”.
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Prolacto exporta para todo o mundo e
transforma 25% do leite de São Miguel
Sediada há 52 anos na Lagoa, empresa de produtos lácteos contornou a pandemia. 70% das
suas vendas destinam-se ao mercado internacional incluindo América, Médio Oriente e Ásia
CONTEÚDO PATROCINADO

Oscar Criado-del-Rey é o diretor-geral da Prolacto
Oscar Criado-del-Rey veio
de Espanha há três anos. É administrador, delegado e diretor-geral da
Prolacto. Tem 51 anos e diz que os
Açores são o melhor lugar do mundo
para fazer o que faz. Diz que a Prolacto foi “uma oportunidade profissional muito interessante pela
capacidade transformadora na empresa, na comunidade e na equipa”
e que “não seria o mesmo sem um
ambiente natural incomparável e
único como é São Miguel”.
O que é a Prolacto?
Uma empresa independente que
produz ingredientes lácteos especializados para clientes industriais internacionais de alimentação e nutrição.
Hoje em dia transforma 25% do leite
de São Miguel.
Quais são os vossos principais
produtos?
São misturas de pó de leite e soro
com diferentes funcionalidades, componentes e formatos assim como
produtos como manteiga e natas. As
diferentes variedades de leite em pó,
são utilizadas para nutrição infantil,
chocolates, gelados, doces e sobremesas, misturas para café, cápsulas
e máquinas de vending e ainda outros produtos como pizzas, lasanhas,
ou sopas.
Qual o seu produto de eleição?
Temos um produto especialista
único, a nata em pó com 52% de matéria gorda, utilizada em papas de nutrição infantil. E a nossa manteiga é
espectacular, embora ainda só esteja à venda em formato industrial.
Há quantos anos a Prolacto se instalou na Lagoa?

Há 52 anos. Devemos ser das empresas mais antigas do concelho. A
Lagoa é hoje um centro empresarial
importante.
Quantas pessoas emprega?
Diretamente, 75 colaboradores. Mas
temos muitas empresas que fazem
atividades como subcontratadas
desde há muito tempo, parceiros tecnológicos e comerciais, fornecedores
de serviços e de produtos com contratos a longo prazo e ainda fornecedores de leite. Em termos totais, o
nosso ecossistema, conta com perto
de 500 pessoas que consideramos
serem a “Comunidade Prolacto”.
A empresa sentiu necessidade de
apostar nos Açores, porquê?
Sem dúvida pelo potencial da matéria
prima, a força dos processos internos
e experiência existente na fábrica,
assim como, pela oportunidade de
melhorar os resultados da mesma,
transformando-a numa empresa
economicamente atrativa e com
grande projeção internacional. Após
três anos de cá chegar parece que
conseguimos o objetivo inicial. Agora
começamos outra fase estratégica
para atingir o máximo potencial com
novos projetos, nomeadamente um
novo projeto interno, "Discovery", que
vai mudar totalmente a forma como
trabalhamos, com seis novas tecnologias desde inteligência artificial,
mais sensores de indústria 4.0 e um
digital twin para modelos de simulação de produção, novos equipamentos de eficiência energética que vão
trazer cerca de 30% de melhoria, e
manutenção preditiva com ultrassom
e infravermelhos.
Os Açores são um mercado de ex-

Empresa instalou-se na Lagoa há 52 anos e transforma o leite em diferentes produtos
celência. Porquê?
Sim, a matéria prima é única e a disponibilidade de leite durante todos os
365 dias do ano com reduzida sazonalidade e com possibilidade de alimentação de pastagem é um facto
diferencial relativamente a qualquer
outra região. Exceto a Nova Zelândia,
pode-se dizer que é única no mundo.

tricional do leite e os derivados lácteos veio para ficar e continuar a favorecer
o
nosso
sistema
imunológico. Precisamos de ter inteligência para ultrapassar os desafios
do presente e do futuro, como por
exemplo a pegada de carbono e a
gestão dos recursos naturais, que
são responsabilidade de todos.

Qual é a vossa principal aposta?
O mercado de nutrição infantil, que é
o mais exigente em termos de qualidade e segurança alimentar, e nós
somos muito fortes nisso, com
grande experiência. E o mercado de
chocolates e bebidas de café onde
também somos especialistas.

De que forma é que o mercado do
leite pode ser potenciado?
Temos que concentrar o esforço na
inovação, unindo forças nesse sentido. Sem esquecer o que é realmente importante: produção e
transformação do leite. Sem estes
dois elementos, não existiriam os fornecedores complementares. Todos
são necessários. Vejo que há uma
forma de trabalhar win-lose em que o
meu ganho é a tua perda. E nos tempos atuais, com o acesso a informação que existe, só é possível
concorrer fora da região em conjunto,
em colaboração.

Há uma redução do consumo do
leite por parte das pessoas?
Temos de estar alerta para não deixar que as informações de certos lobbies influenciem negativamente as
nossas escolhas diárias. Há pessoas
que não bebem leite da forma tradicional sim, por influência externa ou
simplesmente porque têm hábitos diferentes, mas depois ao ir ao ginásio
tomam bebidas de proteína láctea,
queijo mozzarela na massa do jantar
e gelados que são feitos com leite em
pó, manteiga, natas, etc. O aumento
do consumo de novas formas de iogurtes com extra de proteínas e o
crescimento do consumo de bebidas
“ready to drink” com componentes do
leite é prova de que ainda existem
muitas oportunidades para este setor.
Trocar produtos naturais por alimentação sintética com proteína e ingredientes de laboratório? Há muito
ruído nesse sentido, respeitando
claro que sim, a corrente vegan e
qualquer outra tendência, não há
uma verdade única. O potencial nu-

Que planos ou produtos estão a
desenvolver para o futuro?
No curto prazo estamos focados em
desenvolver produtos com funcionalidades específicas para o sector do
café e outras bebidas. E devido a pedidos dos clientes, a médio prazo,
produtos concentrados de proteína
para nutrição infantil e desportiva,
assim como no longo prazo produtos
com leite biológico. Após as férias do
verão, esperamos poder lançar o
nosso projeto formalmente.
A pandemia trouxe a necessidade
de se reinventarem?
Sim, fomos um dos sectores que esteve sempre na linha da frente, tivemos desde muito cedo de adoptar e

adaptar todas as medidas de prevenção, novos métodos e formas de organização de trabalho, a empresa
nunca parou. Os colaboradores têm
tido um comportamento exemplar,
não é fácil com as limitações que
ainda hoje temos com refeições isoladas e distanciamento. E claro, tivemos muitos contratos cancelados do
sector HORECA/ Food services e um
impacto terrível no preço da manteiga
que originou perdas. Tivemos que
variar o nosso mix de produto com a
procura de novos clientes. Começámos a vender na Alemanha e tivemos o desafio de lançar um novo
produto em dois meses, uma nova
fórmula, a pedido de um cliente que
trocou o consumo nos hotéis por consumo em casa e que necessitava de
satisfazer necessidades diferentes.
Foi um grande sucesso para toda a
equipa Prolacto, quer dos serviços de
engenharia, desenvolvimento de produto e produção, quer de vendas e
qualidade. Criamos também um projeto a que chamamos de “copo de
leite” para assegurar o fornecimento
mais eficiente tanto para os produtores como para a Prolacto. Sem esquecer o impacto da pandemia que
ainda está a ser sentido na lavoura.
O aumento dos custos dos fatores de
produção vem do impacto das alterações na atividade económica mundial. É por isso que temos também
uma relação direta de fornecimento
de leite com cooperativas e produtores, para assegurar que continuamos
a contribuir para melhorar os seus
rendimentos. Com todos estes desafios e, juntos, mais do que nos reinventarmos, conseguimos sair muito
mais fortes como equipa, resultando
na confirmação do compromisso de
todos com este projeto.
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Lagoa Geotour convida a explorar o concelho
CORTESIA CML

Recentemente
foi apresentada, num pequeno
evento, organizado pela Câmara Municipal da Lagoa (em parceria com
Clube de Geocaching) a LAGOA
GEOTOUR, projeto da autarquia que
tem por objetivo, e aproveitando a
ferramenta Geocaching, promover e
desenvolver o turismo no concelho.
Este projeto resulta de uma parceria
entre a Câmara da Lagoa (CML) e o
Clube de Geocaching da Escola Secundária da Lagoa (ESL). Desenvolvido e preparado pelo Clube de
Geocaching desde 2017, pretende
envolver o geocacher numa excecional paisagem, levando-o a sentir e
conhecer a riqueza cultural e histórica
de um concelho com quase 500 anos
de história, um concelho com orgulho
no seu passado, mas de olhos postos no futuro.
Esta geotour é composta por 33 geocaches (base) e seis geocaches
joker. Todas estas caches têm por
“prefixo”, no seu nome, LAGT ou
LAGTJ, consoante se trate de caches “base” ou caches “joker”. Todavia e cumprindo as “regras” do
Geocaching, para encontrar uma das
caches base (a cache bónus das Lab
do Passeio Marítimo da Lagoa), é ne-

Trata-se de uma das três geotours da ilha com 44 caches
cessário encontrar as cinco Labcaches deste projeto. Assim, constituem, de momento, esta geotour, 44
caches, de vários tipos: cinco Earthcaches, 10 multi-cache, cinco caches
enigma, dois Letter-box, 17 caches
tradicionais e cinco Labcaches. De
registar que seis destas caches são
caches “joker”.
Os principais pontos do regulamento,
associado a esta Geotour são: as
geocaches joker são opcionais e
substituem qualquer outra cache

(entre as 33 caches base”, que por
alguma razão, não seja possível encontrar) isto para se conseguir alcançar o nível de prémio “geocoin
silver”); cada geocacher/team de
geocachers só poderá participar na
Lagoa Geotour uma única vez; os
elementos da equipa de organização
da Geotour não podem reclamar os
prémios, mas podem completar a
geotour para efeitos do souvenir; esta
geotour tem o prazo de vigência de
um ano a partir da data do seu lan-

Pandemia não impede Clube EcoTrilhos de
redescobrir São Miguel

çamento, renovável, ou não, por períodos idênticos. A organização desta
geotour e a CML só garantem a entrega dos prémios, enquanto disponíveis.
Associados a esta geotour, existem
os seguintes prémios: Geocoin
(Gold) alusiva ao antigo Convento de
Santo António (conhecido também
como Convento dos Frades) - esta
geocoin está reservada a entidades,
pessoas e geocachers que tenham
colaborado com a organização e
construção deste projeto, bem como
pessoas ou entidades a quem a CML
resolva oferecê-la; Geocoin (Silver)
alusiva à antiga Fábrica do Álcool Será entregue aos geocachers, que
encontrem e registem 33 caches
desta geotour (independentemente
de serem caches “base” ou caches
Joker), desde que, pelo menos, uma
cache seja “encontrada e registada”
em data posterior ao lançamento
desta geotour; Souvenir - é atribuído
pela Groundspeak a todos os geocachers que encontrem e registem as
33 caches “base” desta geotour. As
caches joker não são tidas em conta
para a obtenção do souvenir. Também é de ter em consideração que
existirão diversas woodcoins alusivas

Apesar dos constrangi
mentos provocados pela pandemia,
o Clube EcoTrilhos levou a cabo vá
rias atividades que permitiram aos
seus membros percorrer alguns dos
trilhos mais bonitos da ilha de São
Miguel, associando o desporto e a
consciência ecológica que esses
percursos proporcionam. Assim, a
3 de fevereiro, os alunos tiveram
oportunidade de percorrer o Trilho
Quatro fábricas de Luz e, a 12 de
maio, o Trilho Janela do Inferno,
permitindolhes explorar a serra de
Água de Pau e desvendar alguma
da história local.

Ainda no mês de fevereiro foi feita
uma visita à Musami, proporcio
nando aos participantes veriﬁcar
como é feita a triagem dos resíduos
recicláveis, bem como a sua valori
zação como matériaprima que ser
virá, posteriormente, para a
produção de novos produtos. O Dia
da Árvore também não foi esque
cido e, no dia 17 março, em parceria
com o CEFAL e a Eco Escolas, os alu
nos plantaram uma nespereira na
EB 2,3 Padre João José do Amaral.
Se no 1º período o EcoTrilhos visitou
uma exposição no Centro de Artes
Contemporâneas da Ribeira

Luís Filipe Machado
com Marco Pereira
Clube de Geocaching da Escola Secundária de Lagoa/ DL

SUPERTMATIK – Campeonato
Internacional de Cálculo Mental

FOTO D.R.

Alunos da EBI de Lagoa participaram em ação de limpeza

a esta geotour, distribuídas por várias
caches existentes nos Açores. Registe-se que no verso das geocoins
prémio existe um QR code, que “conduz” o geocacher a visualizar um
filme, relativo a este concelho e a
esta geotour, onde é “recebido” pela
Presidente da autarquia.
Os geocahers que, tendo terminado
esta geotour, poderão requerer o seu
prémio através do “site” desta geotour, preenchendo de forma completa
e enviando a ficha que aí existe. Também poderão consultar o site
https://lagoa-acores.pt/menu/descobrir-visitar/fazer/geotour para conhecer melhor este projeto e esclarecer
eventuais dúvidas. Esta geotour, que
é uma das três geotours existentes
atualmente nos Açores, poderá ser
encontrada em https://www.geocaching.com/play/geotours/lagoa-azores
A organização deste projeto agradece a todas as entidades, pessoas
e geocahers que colaboraram para a
sua concretização.

FOTO D.R.

Grande, no 3º período foi a vez dos
serviços educativos do Arquipélago
retribuírem a visita. Assim, no dia 19
de maio, o Clube recebeu a visita
das responsáveis por aqueles servi
ços, Andreia Oliveira e Beatriz Brum,
na EBI Lagoa, onde desenvolveram
atividades com os alunos no sen
tido de explorarem a noção de es
paço no meio envolvente,
promoverem a leitura de mapas e
mostrarem a importância da locali
zação.
O ano letivo terminou fora de por
tas, como seria de esperar de um
clube que valoriza a natureza e o
exercício físico. A atividade desen
volvida no dia 2 de junho já antevia
o período de férias que se avizi
nhava, uma vez que os membros do
EcoTrilhos se deslocaram à baía de
Santa Cruz a ﬁm de procederem à
limpeza da orla costeira. Durante
esta ação os alunos puderam ainda
aperceberse da poluição provo
cada pela grande quantidade de re
síduos plásticos que são devolvidos
pelo mar, alertandoos para este
grave problema ambiental.
Hugo Rodrigues
com Fátima Peixoto
EBI de Lagoa/ DL

Alunos da EB2 João José do Amaral distinguidos
No dia 9 de junho, alguns alunos da EB2 João José do Amaral participaram no Campeonato Internacional
de Cálculo Mental - Supermatik. Este
evento promove o exercício das quatro
operações básicas da matemática e incentiva a diversificação de estratégias
de cálculo mental.
Os jogos Supermatik são jogos educativos e evolutivos que aliam o estímulo
mental à diversão dos clássicos jogos
de mesa. Amplamente utilizados em
contexto escolar desde 2005, têm provado, ao longo dos últimos anos, serem
fortes aliados dos professores no que
diz respeito a gerar motivação extra nos
alunos do 1º, 2º e 3º ciclos, independentemente das suas classificações escolares. Em 2007 nasceram os
Campeonatos Escolares Supermatik
que têm vindo progressivamente a ganhar cada vez mais adeptos, um pouco

por todo o mundo. Devido à pandemia
covid-19, a edição 2020/21 realizou-se
cem por cento online.
Os alunos da nossa escola participaram
neste campeonato internacional com
enorme entusiasmo e empenho tendo
obtido resultados bastante positivos na
final. Assim, num total de 75810 alunos
do 5º ano, os resultados foram os seguintes: Miguel Dias (5.ºF), 78º lugar;
Martim Pacheco (5.ºB), 184º; Rita Rodrigues (5.ºF) 423º; Martim Pacheco
(5.ºF), 770º. Os alunos do 6º ano também tiveram bastante sucesso uma vez
que, num total de 49840 alunos, os resultados atingidos foram: Miguel Marques (6.ºD), 341º; Lucas Carvalho (6.ºG)
436º e Mariana Vieira (6.ºD) 631.
Parabéns a todos!
Carlos Domingues
EBI de Lagoa/ DL
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O poder local e as pessoas: a importância
da pluralidade
Rita de Sousa Pereira
Estudante de Turismo

Em época de eleições
autárquicas, o burburinho e suspense em volta dos candidatos,
possíveis coligações e programas políticos é expectável. Este
ano não seria diferente, principalmente com a mudança de governo e a crise pandémica.
Juntamente com as europeias,
as autárquicas são talvez os atos
eleitorais mais subvalorizados,
isto se pensarmos no poder das
autarquias como o primeiro impacto na vida dos eleitores e as
decisões que afetam diretamente
o seu quotidiano.
Este ato eleitoral, ao contrário de
outros, abrange mais eleitores

através da elegibilidade do voto
de estrangeiros recenseados.
Sendo assim, independentemente da sua nacionalidade, o
público-alvo deverá ser sempre
quem vive nas respetivas cidades. Resume-se então a importância do papel do poder local na
vida dos cidadãos, sendo indispensável pensarmos na comunidade local como um todo.
Na prossecução do bem-estar
dos munícipes, a verdade é que,
para irmos ao encontro das suas
necessidades, importa pensar na
representatividade através da
pluralidade de candidatos e não
apenas no período de campanha
como palco de vaidades e rivalidades entre partidos.
No arquipélago, a cobertura mediática de apenas dois partidos

mantem-se em quase todas as
eleições, prevalecendo a ideia errônea de que apenas estes terão
capacidade de salvaguardar o
bem-estar dos cidadãos. Preocupa-me a falta de conhecimento
em geral, mas principalmente de
atenção aos restantes programas
políticos, tão ou mais capazes de
defender e colmatar as necessidades das pessoas.
Só através da pluralidade de candidatos, de diferentes alternativas
e visões para os municípios, celebramos a verdadeira democracia e a ideia de que qualquer
pessoa, independentemente de
nacionalidade, idade, profissão
ou partido, poderá concorrer e ter
ideias para melhorar a sua cidade.
O maior exemplo disto, este ano,

são as candidaturas do Bloco de
Esquerda Açores. Destaco apenas algumas que demonstram a
pluralidade, audácia e coragem
característica do partido: o Pedro
Amaral, um estudante universitário de 19 anos, concorre por Vila
do Porto; a Vera Pires e a Avelina
Ferreira formam uma dupla competente e atenta por Ponta Delgada; o Guiseppe Grassi,
nascido em Itália, é o primeiro
candidato pela Madalena, onde
vive há 10 anos; o Hugo Bettencourt, de 28 anos, e a Marlisa
Furtado, de 26 anos, formam
mais uma dupla dinâmica e criativa que quer mudar Angra do
Heroísmo; e, sendo este um periódico lagoense, sem esquecer,
o Mário Rui Pacheco, que se
destaca pela sua proatividade e

propostas assertivas.
Estas, e outras candidaturas, carecem de diversos recursos, não
terão a mesma atenção mediática, e são muitas vezes desconsideradas e ridicularizadas, mas
a estes candidatos não falta dinamismo, força de vontade e a convicção de que se candidatam
pelas razões certas.
Escrevia Antero de Quental (no
contexto da Questão Coimbrã):
“a intellencia dos habeis, dos prudentes, dos espertissimos é muitas vezes cega em lhe faltando
uma cousa bem pequena, que
se encontra nos simples e nos
humildes - a boa-fé.”
Estas candidaturas têm o meu
respeito. A política são as pessoas.

Viver numa jovem cidade
e com espírito jovem
Tenho 29 anos e sempre vivi no concelho de Lagoa,
aqui cresci e fiz os meus estudos
até ao meu 9.º ano de escolaridade na Escola Secundária de
Lagoa, uma escola inovadora
sempre muito ligada às novas
tecnologias e com muitas iniciativas para nós jovens. Depois fui
concluir os meus estudos para
Ponta Delgada devido à área de
estudos que queria seguir, mas
sempre com muito orgulho de
dizer que residia na Lagoa e considero-me uma lagoense ferranha, que ainda hoje tenho
orgulho em o ser, com orgulho
em cada vitória desportiva, cultural, social que aqui temos.
Uma terra acolhedora, alegre,
bem-disposta, que sabe sempre
receber bem e com as suas gen-

tes humildes e trabalhadoras.
Agora, tenho mais orgulho na
minha cidade de Lagoa, uma
jovem cidade com nove anos de
cidade e 499 anos de concelho, o
nome da Lagoa está mais longe,
entrou para a Rede Nacional de
Municípios Amigos da Juventude.
A Rede Nacional de Município
Amigos da Juventude é uma plataforma criada no final de 2020,
pela FNAJ — Federação Nacional de Associações Juvenis pelo
motivo dos jovens terem cada
vez mais vontade de serem participativos e ativos na criação de
políticas adequadas às suas necessidades. Esta Rede Nacional
de Municípios Amigos da Juventude tem a incumbência de revigorar a ligação e colaborar entre
o movimento associativo juvenil e

as autarquias, através de uma
rede de contactos e compromissos na promoção de políticas de
juventude.
A adesão a esta rede fomenta o
compromisso da edilidade com a
juventude lagoense que, ao
longo dos tempos, tem assistido
a diversas iniciativas realizadas
no concelho.
A Câmara Municipal de Lagoa
desenvolve um trabalho incansável para bem dos jovens desta
terra onde os jovens são ouvidos
e bem recebidos quando apresentam propostas enriquecedores para esta cidade jovem como
é o exemplo do Orçamento Participativo Jovem, que contou com
a participação de vários jovens
das várias freguesias. Enquanto
jovens contamos também com

projetos como a Rede dos Modelos Inspiradores, as Sessões de
História, Geografia e Cultura dos
Açores e Sessões de Educação
Política e para a Cidadania, o
Mês da Alfabetização e das Literacias, bem como o projeto
Lagoa Ativa Famílias em Movimento e o Projeto Náutica/0.
Uma mais-valia para nós jovens
desta jovem cidade, será o Cartão Jovem Municipal que está a
ser construído, que enquanto jovens iremos usufruir de variadas
vantagens.
Por estes motivos e mais alguns
tenho orgulho de viver na Lagoa,
muito tem sido feito e muito mais
acredito que será feito e mais
longe o nome da nossa terra chegará, pois esta entrada na Rede
Nacional de Municípios Amigos

Marta Arruda
Estudante de Ciências Sociais

da Juventude irá responder e
estar ainda mais à altura dos desafios que nós jovens enfrentamos, promovendo medidas e
projetos que irão ajudar as nossas necessidades.
Pois, eu acredito plenamente que
nós jovens somos e iremos continuar a ser uma prioridade no
nosso município, sendo a entrada na Rede Nacional de Município Amigos da Juventude mais
um exemplo que a Câmara Municipal de Lagoa está empenhada
em fazer mais e melhor no que
toca às políticas de juventude.
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Um “garimpeiro” Pauense na Corrida ao
Ouro da Califórnia
RoberTo MedeirOs

“(...) tenho orgulho e “proa” naquilo que aprendi de grandes homens
prezados com quem me sentei a ouvi-los falar sobre a história da Vila de
Água de Pau”
FOTOS D.R.

Para se falar sobre Água
de Pau, não bastam as bases históricas que vêm nos livros de Gaspar
Frutuoso, “Saudades da Terra” ou
no livro “A Vila da Lagoa e o seu
concelho” numa recolha do Padre
João José Tavares com edição melhorada e coordenada pelo professor Dr. Francisco Carreiro da Costa
e publicada pela Câmara Municipal
da Lagoa.
Um dia explicarei melhor porque
afirmo isso. No entanto, deixarei
aqui algumas notas de como, ao
longo dos anos, fui adquirindo e
consolidando os meus apontamentos de recolha e pesquisa para publicar ainda um livro sobre a história
da minha Vila de Água de Pau.
Se ainda o não publiquei foi porque
ainda continuo a juntar mais informação junto de quem nasceu e
viveu antes de mim e cujas gerações acumularam e passaram testemunhos históricos sobre a terra e
o seu povo e, que eu fui ouvindo, retendo e gravando, quer na memória
quer no papel ao longo dos meus
anos de vida desde a minha infância até hoje.
Nos serões de família, com os primos e amigos de meu pai e, com os
dois ilustres professores João Ferreira da Silva e Luciano da Mota
Vieira, ligados por raízes familiares
e pela escrita à minha Vila de Água
de Pau, de quem eram acérrimos
amantes e defensores, aprendi e reforcei minhas convicções e amor
pela história e importância desta
Vila.
Os dois fizeram parte da lista dos
“conhecedores” que consultei ao
longo da minha vida para reunir elementos históricos e fotos do passado para todo o meu
conhecimento empírico, etnográfico,
metafórico, sociocultural, geofísico e
outros.
Graças a meu pai, Manuel Egídio
de Medeiros, e a outros que enuncio a seguir, como as minhas fontes
mais antigas e recentes, tenho orgulho e “proa” naquilo que aprendi
com estes grandes homens prezados com quem me sentei a ouvi-los
falar sobre a Vila de Água de Pau. E
cito-os; Quintiliano Augusto Vieira,
António Inácio Vieira, Dona Lurdes
Lima Vieira e irmã Letícia Vieira,
Manuel Pedro de Sousa, Evaristo
Amaral de Sousa, Rodolfo Pamplona Ferreira (faleceu com 85 anos
em Rio de Janeiro), Maria da Costa
(Austrália), Antero Pacheco Amaral,

Casa de João Matos Albino no
Salto-do-Bode" em Água de Pau
João de Matos Costa, Augusto Pacheco Agostinho (Pacheco-daPreta), António de Amaral(até aos
99 anos em New Bedford), todos já
falecidos e ainda os/as pauenses
em contacto privilegiado comigo,
portanto, vivos; Dona Amélia Nabinha com 108 anos em New Bedford), Tobias Teixeira (com 98 anos
no Brasil), George Silva e irmã Ana
Silva Male (ambos octogenários, na
Austrália), Manuel Machado (EUA),
Alfredo Soares e outros de idade
também avançada mas que a memória ainda não lhes falta.
Meu pai guardava todos os recortes
de artigos dos jornais escritos pelo
professor João Ferreira da Silva e
eu relia-os e depois recortei eu os
do professor Luciano da Mota Vieira
que eu adorava ouvir falar da nossa
vila e das gentes ilustres do nosso
povo. Jamais esquecerei o que
disse o professor Luciano da M.
Vieira antes de meu pai baixar à
cova no cemitério em 1982. Debaixo de uma chuvinha miúda, na
hora, ninguém arredou pé enquanto
o professor fez questão de proferir
uma despedida a meu pai, fazendolhe uma distinta homenagem enquadrando-o na história da Vila de
Água de Pau, que eloquentemente
narrou resumidamente aos presentes.
A Vila de Água de Pau tem tanto de
curiosidade como de eloquente e
sua história é cheia de factos indeléveis com gente que, saindo dela, na
cata da sua ventura, emigrando ou
em missão régia ou da república
deixou sempre para a sua terra méritos e pergaminhos que não os
querendo para si, ofereceu-os à sua
igreja ou à sua “quirida” terra natal.
Não me é difícil falar de vários personagens que saíram da sua vila de
Água de Pau para várias partes do

mundo onde conseguiram vencer e
conseguir um estatuto social e riqueza. Falarei então dum pauense
que obtendo esse estatuto nos Estados Unidos da América, país rico
e de futuro, preferiu regressar à sua
terra e nela viver e desfrutar do seu
sucesso, melhorando a forma de
viver com maior qualidade de vida
para a sua família, na vila de Água
de Pau.

O sonho dourado...
O nome Califórnia, nos EUA, ficou
relacionado permanentemente à
Corrida do Ouro desde meados do
século XIX. A febre do ouro catapultou a Califórnia para o centro da
imaginação global, convertendo-a
no destino de centenas de milhares
de pessoas, de novos começos e
grandes oportunidades, de onde o
duro trabalho e um pouco de sorte
podiam ser recompensados com
enormes riquezas. Estima-se que
milhares de pessoas do mundo
todo correram para a Califórnia e tiraram de suas entranhas toneladas
de minério (em dinheiro de hoje,
algo como biliões de dólares). Embora biliões de dólares em ouro fossem extraídos, poucos mineradores
ficaram ricos. O ouro que brotava na
Califórnia era generoso. Nos primeiros meses depois da descoberta,
era possível recolher as pepitas diretamente do solo. Bastava agachar
e pegar. O metal precioso era encontrado em leitos de rios e em ravinas aos borbotões.
Na última década do século XIX,
um grupo de futuros “garimpeiros”
chegaram a New York num navio
oriundo de Amesterdão, com escala
em Lisboa, porto onde João de
Matos Albino, ainda jovem, e começou a sua aventura, as viagens por
terra, as preferidas de quem vinha

Casa nova de João M. Albino na
rua do Santiago em Água de Pau
do leste dos EUA, demoravam
meses - não existiam ainda boas
estradas e ferrovias. A distância
entre Nova York e São Francisco
era de 4,1 mil km. Gente que preferia deixar a família e partir sozinho,
como João de Matos Albino, foi de
navio. Ele embarcou com destino
ao Panamá, fez o trajeto com o
resto do grupo europeu por terra - o
canal só seria inaugurado no século
seguinte - e embarcou em outro
barco no Pacífico. A viagem demorou um mês.
A sua história na Califórnia é igual a
de tantos que para ali foram em

busca do metal precioso que lhe retiraria alguns anos de juventude e
convívio familiar, mas que valeu a
pena. Nisso mesmo vinha pensando o pauense João de Matos Albino a bordo do seu camarote, na
viagem de regresso com escala em
Lisboa e depois à ilha de S. Miguel
nos Açores, passados que foram,
os primeiros dez anos do século
XX.
Deixaria de subir a ladeira do “Saltodo-Bode” para a sua antiga casa
pois adquirira duas casas interligadas entre a esquina do Santiago
com a rua do Boqueirão e a esquina
da rua do Outeiro. Recuperou-as,
mas na que tinha a frente principal
virada para o Santiago mandou
construir uma grande e vistosa varanda, a maior de todas nas casas
da rua do Santiago.
Por baixo dela, estacionou o seu
carro novo, demonstrando de forma
elucidativa, o duplo poder económico, então alcançado.
Por altura das festas de 15 de
agosto da sua padroeira Nª Sª dos
Anjos a varanda enchia-se de familiares à sua volta e sua esposa Augusta Tavares, para verem passar a
Procissão... e poder assim serem
vistos também por todos, exibindo
seus vestígios de sucesso e riqueza. De forma sucinta e resumida
conta-se assim em poucas palavras
a história do “garimpeiro” da Vila de
Água de Pau na Califórnia.
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Passatempo

Horóscopo
Balança (24/9 a 23/10

Carneiro (21/3 a 20/4
A vida afetiva oscila entre a
paixão e a necessidade de liberdade individual. De qualquer modo, precisa de
construir um relacionamento equilibrado.
A nível profissional, seja muito paciente e
persistente. Adote uma postura criativa e
inovadora de maneira a conseguir concretizar os seus planos.

Água de Pau
José C. Carreiro Baganha
Faleceu 23-07-2021

Maria Amélia Matos
Faleceu 13-07-2021

Touro (21/4 a 21/5)
A vida afetiva está mais voltada para as motivações mais profundas.
Neste sentido, procure estabelecer uma
sintonia com a sua supraconsciência. A
nível profissional, preveem-se ótimas realizações. Pode fazer mudanças, mas
mantenha o rumo porque tudo tende a
correr de forma muito positiva.

Zulmira da Estrela Medeiros
Faleceu 20-07-2021

Remédios
António F. Moniz da Ponte
Faleceu 17-07-2021

Escorpião (24/10 a 22/11)
A vida afetiva proporciona-lhe
momentos de plena satisfação. Porém,
use a diplomacia e o diálogo para poder
utilizar a sua força construtivamente. A
nível profissional, esta é a conjuntura
ideal para iniciar uma nova fase de forma
consistente. Mas, controle as suas emoções e aja racionalmente.

Gémeos (22/5 a 21/6)

Santa Cruz
Maria do Rosário R. Silva
Faleceu 16-07-2021

A vida afetiva necessita de ser
encarada com seriedade. Existem falhas
e arestas a limar, mas projete os seus
sentimentos de forma muito concreta. A
nível profissional, certamente vai alcançar os seus objetivos. Este é um ciclo
conveniente para conhecer gente nova
que lhe pode ajudar bastante.

Descubra as sete diferenças

Sagitário (23/11 a 21/12)

A vida afetiva entra numa fase
de renovação e as relações sólidas
podem ser reestruturadas e consolidadas. Se está livre, pode iniciar um romance. A nível profissional, durante esta
etapa, resolva de vez certos assuntos
pendentes e tente aproveitar todas as
oportunidades que possam aparecer.

A vida afetiva passa por rotinas desgastantes e desestabilizadoras.
Novas aventuras podem acontecer presencialmente e através de contatos virtuais. A nível profissional, abrem-se novas
possibilidades deveras interessantes.
Ainda, pode querer mudar completamente o percurso da carreira.

Caranguejo (21/6 a 23/7)

Capricórnio (22/12 a 20/1)

A vida afetiva depende bastante da sua capacidade de partilhar os
seus sentimentos. Nesta perspetiva, assuma uma atitude corajosa e despreocupada. A nível profissional, daqui em
diante, começa a sentir que consegue colocar os seus projetos em prática. No entanto, trabalhe com dedicação e fé.

A vida afetiva apresenta mudanças no destino amoroso através de
novos conhecimentos. Há uma vibração
no campo sentimental que lhe traz vantagens. A nível profissional, a ocasião é
benéfica para reorganizar todos os assuntos neste setor. Todavia, assuma uma
atitude muito dinâmica e flexível.

Leão (24/7 a 23/8)
A vida afetiva reflete a dualidade interior que lhe pode trazer problemas pessoais e familiares. Mas, seja
coerente com a sua nobreza de caráter.
A nível profissional, este período pode ser
bastante benéfica para novas parcerias e
contratos. Neste sentido, não repita sempre os mesmos erros.

LER É SABER MAIS!

DE FORMA SEGURA
E SEM O VÍRUS
DA DESINFORMAÇÃO

Aquário (21/1 a 19/2)
A vida afetiva favorece novas
relações baseadas na mútua compreensão de ambos os elementos do par, mas
demonstre abertamente os seus propósitos. A nível profissional, afirme a sua capacidade de liderança para poder levar
por diante os seus intuitos que lhe trarão
resultados surpreendentes.

Virgem (24/8 a 23/9)

Solução

A vida afetiva evolui muito positivamente. Novas amizades emergem
no seu horizonte e estas relações favorecem imenso o seu progresso na carreira.
A nível profissional, o momento é excelente para investir nos seus projetos e o
seu trabalho começa a correr mais de
acordo com os seus propósitos.

Peixes (20/2 a 20/3)
A vida afetiva recebe influências positivas, que lhe trazem surpresas
muito agradáveis. Ajeite-se para vivenciar
um novo romance muito fascinante. A
nível profissional, desenvolva o seu potencial criativo e prepara-se para acontecimentos imprevisíveis de modo a atrair
os resultados desejados.

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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Lagoa à vista

Vista sobre Santa Cruz por Ana Rosa Costa da Associação Vadios Azores Sketchers
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Cronobiologia – Os Ritmos Da Vida
Catarina Rola
Nutricionista
A Sua Saúde Sempre

Os organismos vivos
são constantemente influenciados por estímulos externos, muitos dos quais exibem padrões
cíclicos. E o nosso corpo não é
exceção. O nosso organismo
apresenta ritmos biológicos endógenos, chamados de relógios
biológicos, permitindo que o
mesmo se adapte, e até antecipe, as suas respostas frente
aos estímulos externos. Os ritmos biológicos podem ser categorizados em circadianos,
ultradianos e infradianos. O ritmo
circadiano é definido pela ocor-

rência num período de vinte e
quatro horas, de acordo com o
tempo de rotação da Terra à
volta do seu eixo, como por
exemplo, a concentração de cortisol sérico que apresenta o pico
nas primeiras horas da manhã e
cai ao longo do dia. O ritmo ultradiano inclui variações ocorridas
em curtos períodos de tempo,
por exemplo, a frequência cardíaca. E o ritmo infradiano caracteriza as variações que correm
num período superior a vinte e
oito horas, por exemplo, o período mensal das hormonas sexuais femininas. Esta influência
proeminente dos relógios circadianos na fisiologia humana é
demonstrada na actividade de
sistemas, como o ciclo sono-vigília, o comportamento alimentar, o
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metabolismo, a actividade fisiológica e endócrina. Sistemas estes
cuja não regulação prejudica a
saúde e bem estar, com consequência direta no peso. O maior
temporizador deste sistema localiza-se no hipotálamo, no cérebro. Existem outros
temporizadores nos tecidos periféricos como o fígado, o intestino
e o tecido adiposo. A nível celular, estes ritmos circadianos são
controlados por genes, quais influenciam as funções metabólicas. E este sistema circadiano
pode ser sincronizado por factores externos, designados por
zeitgeber que significa dador de
tempo, sendo a luz solar o principal factor. Daí, a importância do
sono. O horário da nossa alimentação exerce também um efeito
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sincronizador e a sua regulação
promove alterações no metabolismo fundamentais para a manutenção do equilíbrio corporal.
Enquanto certos domínios nem
sempre sejam possíveis de controlar, como o trabalho por turnos
ou situações de viagens ou filhos
pequenos, outros podem melhor
ser regulados, como os horários
das refeições. Este conhecimento sobre os aspectos cronobiologicos na ingestão alimentar
e a sua influência no metabolismo energético e regulação do
peso, tal como a importância dos
ritmos circadianos na frequência
alimentar e a na sua regularidade, constituem uma grande
arma de combate à obesidade e
a outras doenças crónicas não
transmissíveis. Por outro lado, é
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necessário levar em consideração que alterações crónicas no
perfil circadiano podem ainda
afectar a absorção gastrointestinal de nutrientes. Torna-se ainda
possível fornecer determinado
tipo de macronutriente no momento do dia mais oportuno do
ponto de vista metabólico, como
por exemplo, glícidos (açúcares)
durante o período da manhã já
que se trata da altura do dia em
que há uma maior tolerância à
glicose. A rotina exerce portanto
uma influência fundamental no
desenvolvimento da nossa
saúde física e mental, ciclos de
sono e alimentação com horários
definidos, além de contribuir para
o fortalecimento do organismo,
fazem parte da mais básica
regra para um corpo saudável.
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