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Utentes queixam-se do funcionamento
da Unidade de Saúde de Lagoa
Críticas são recorrentes como o tempo de espera para consultas, desmarcações sem aviso e telefonemas sem resposta.
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Cristina Calisto quer investimento e mais
respostas sociais para o concelho Pág. 6 e 7
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Editorial

Mês Internacional das bibliotecas
escolares celebrado na EBI de
Água de Pau
Clife Botelho
Diretor

Haja Saúde e Educação

Iniciativa visa atrair interesse dos mais novos pela leitura
através do projeto “Universos paralelos” inspirado em
frase do escritor Afonso Cruz
DIREITOS RESERVADOS

Uma região que não
investe na Educação e na
Saúde é um lugar inabitável
pelos valores que pautam
uma sociedade equilibrada,
sustentável e na senda do
progresso civilizacional.
A saúde é basilar para o bem
estar do ser humano, sem ela
tudo o resto torna-se mais penoso tal como pudemos sentir in loco com a pandemia da
covid-19.
Incrédulos vimos aquilo que o
medo faz ao todo quando se
trata de perder a Saúde, assistimos como isso pode afetar desde famílias a um
planeta inteiro. E na próxima
década e quiçá mais, iremos
assistir às sequelas de medidas que vão deixar mais perguntas do que respostas.
A Educação dita a diferença
entre uma sociedade estagnada no tempo, em decadência, e uma sociedade que
inova e inspira outros pontos
do globo expandindo o seu
conhecimento para trazer
para perto quem queira interagir.
E estes são dois temas que
os nossos políticos gostam
sempre de prometer como
fundamentais para as suas
demandas
governativas,
porém em toda a minha vida,
o progresso a que tenho assistido tem sido mais tecnológico do que humano. Quanto
mais entramos na era tecnológica mais decadente a sociedade se torna, menos
humanos somos, menos liberdade temos e mais iludidos estamos frente aos
ecrãs.
A crise é global e a nível da
nossa região o que se assiste
preocupa e muito. A dita tecnologia não encontra as condições necessárias para ser
sustentável enquanto reclama controle, ao mesmo
tempo que os problemas na
Saúde e na Educação vão
deixando ilhas despovoadas
e sufocadas pelo isolamento.
A falta de capacidade das entidades regionais de pensar

fora da caixa para atrair mais
valias revela que perdem
tempo num cenário viciado
por jogos de interesses e de
poder em que mudam as
peças mas nunca os problemas.
É necessário uma política de
proximidade e olhar para testemunhos como aqueles que
relata a nossa reportagem
desta edição sobre a Saúde
local e em que, por exemplo,
se revela que também a comunicação não é o forte das
nossas instituições regionais.
Certamente terá que ver com
a Educação ou falta dela num
contexto que permita a reflexão e debate, pois, uma vez
em cargos de poder, são
todos cada vez mais iguais
aos olhos do Povo. Todos
nós, sem exceção, somos
responsáveis por isso. O perigo de uma sociedade vigilante mas simultaneamente
inerte está à espreita e a ganhar terreno.
Na Educação, a Lagoa é o
concelho com a taxa de
abandono escolar mais alta
dos Açores, de 4,22% (censos 2011) e a autarquia conta
que só pode intervir ao nível
da formação não formal, embora prometendo esforçar-se
para continuar a diminuir os
números naquilo que parece
uma luta inglória. É verdade
que conheço professores e
alunos brilhantes mas isso
não é suficiente. O verdadeiro
e maior investimento tem de
ser feito na Educação daqueles que serão o nosso amanhã. Do mesmo modo, aqui
ao lado, na Ribeira Grande,
com a segunda maior taxa de
abandono escolar do arquipélago, o problema é idêntico
e arrisco-me por isso a prever
que este será um novo vírus
a iniciar a sua propagação...
É preocupante que estes dois
concelhos – que juntos podiam ser o coração de uma
ilha –, tenham agora um novo
e complexo surto, sendo que
este não se resolve com as
ditas cercas.

“Os livros
encostados
uns aos outros,
numa prateleira,
são universos
paralelos.”
AFONSO CRUZ

Preocupada com os baixos índices de leitura em meio escolar mais recentes e com as
dificuldades associadas à literacia
da leitura, fortemente motivadas
pela situação prolongada de ensino à distância durante a crise
pandémica, a Biblioteca Escolar de
Água de Pau (BE) festejou o mês
do aniversário das bibliotecas com
aquilo que tem de melhor e de
mais importante: a leitura.
A preocupação com a primeira
fase da leitura, que assenta na
descodificação como base de toda
a engrenagem de ler, mas, sobretudo, com a etapa da compreensão ou da falta dela, levou a BE a
apostar em projetos de promoção
desta atividade, cada vez menos
apreciada pelas crianças e jovens,
pela estratégia do contágio positivo. Só quando dominamos a arte
de compreender um livro é que
conseguimos ser arrebatados
pelos mundos que ele encerra e
isso pode ser aprendido através de
uma experiência coletiva. Foi este
o pressuposto que deu origem ao
projeto “Universos paralelos”, que
usa a frase de Afonso Cruz como
inspiração para o título. As turmas
dos 6.ºA e B foram as pioneiras
nesta terra de partilha literária, selecionando, de um conjunto de
cinco livros promovidos em jeito cinematográfico, um eleito para leitura em voz alta na sala de aula,
em várias disciplinas “dadoras” de
minutos de leitura diários da obra.
A atividade estender-se-á no

Turmas do 6.ºA e B foram pioneiras na partilha literária
tempo com desafios e concursos
sobre a história, promovidos pela
biblioteca, à medida que os leitores
avançam na obra, pretendendose, dessa forma, fazer a manutenção do encantamento pelo Livro e
fazê-lo duradoiro, convertendo-o
em hábito.
Com semelhante ambição foram
delineadas ações diversificadas de
promoção de leitura para este mês
festivo, que vangloriou o ato de ler
e a importância da Biblioteca como
agente de leitura. Assim, foi criada
a rubrica de leitura expressiva
“Vozes”, que procurou, de forma
criativa e lúdica levar as turmas a
lerem textos conhecidos, parcialmente transformados ou da sua
autoria, de forma coral. Procurouse aqui, uma vez mais, que a experiência coletiva funcionasse
como antídoto da inibição ou da
falta de apreço face à leitura e que
cultivasse nos intervenientes sentimentos positivos de partilha, associados ao treino da competência
visada.
O programa da celebração contou

ainda com o concurso “Uma mascote para a Biblioteca” dirigido a
toda a comunidade escolar, com
uma sala de fuga dedicada aos livros e ao funcionamento da BE,
com o acolhimento das turmas do
1.º ano na biblioteca através da
narração da história O incrível
rapaz que comia livros, de Oliver
Jeffers, e de um jogo com o robot
DOC sobre as regras da BE, e
com a rubrica “Voluntários de leitura”, com mais leitura em voz alta
e atividade de compreensão textual num kahoot competitivo entre
turmas.
Inquieta por todos os alunos que
ainda não conseguiu tocar com o
encanto da leitura, a Biblioteca da
EBI de Água de Pau prosseguirá
nesta difícil missão com novos reptos e desafios e contínua exploração de universos desconhecidos.
Em contagem decrescente para
um ano letivo finalmente promissor!
Sónia Ferreira
EBI de Água de Pau/ DL
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Funcionamento da Unidade de Saúde de
Lagoa gera onda de críticas entre utentes
Desmarcação de consultas sem aviso prévio, meses de espera para obter novas consultas,
linha telefónica sem atendimento e demora na obtenção de documentos são algumas das
reclamações de quem usa os serviços desta unidade de saúde
FOTO DL

MARIA LEONOR BICUDO

O relógio ainda não deu as
10 da manhã e António Lopes já está
desesperado em frente à Unidade de
Saúde de Lagoa. Tem em tribunal
um assunto pendente por falta de um
documento que só o delegado de
saúde lhe pode passar. Trata-se de
um certificado multiusos, que comprova os seus 75 por cento de incapacidade física que o levaram em
2000 à reforma por invalidez. Já vem
pedindo o documento desde março,
quando o antigo expirou a validade.
Oito meses volvidos continua à espera. “Acabei de falar com o delegado de saúde, que me disse que
está à espera de uma resposta de alguém para poder passar o papel”,
explica o utente. Frustrado retribui:
“Oh senhor doutor, eu não quero
uma resposta, quero a declaração”,
mas é um “não posso fazer nada”
que lhe é devolvido e o conduz, novamente, ao exterior da unidade de
saúde, onde aguarda por um milagre.
Os meses vão passando entre várias
chamadas do advogado para continuar a insistir no requerimento do documento que necessita. “Todas as
vezes mandam-me esperar. O delegado diz que me vai dar o documento, só não me diz quando. Até lá,
o meu advogado tem de ir pedindo a
prorrogação do prazo para apresentar o documento em tribunal”, reivindica António.
O homem de 54 anos confessa já ter
perdido a conta às vezes que se desloca a estas instalações para solicitar
o documento. Vem saber do estado
da situação presencialmente, porque
telefonicamente nunca é atendido.
Esta é uma reclamação muito recorrente de quem tenta telefonar para a
unidade de saúde. Não é só António
que se queixa. É também Paula
Gaspar, Sílvia Botelho, Paula Ponte
e muitos outros utentes. São poucos
os que saiem sem se queixar. “Levei
a manhã toda a ligar e ninguém
atende. É uma vergonha. Tive de vir
pessoalmente”, afirma Paula Gaspar.
“A gente pode ligar que dá tempo de
morrer até que alguém atenda”, reforça Sílvia Botelho, acrescentando
que, até para marcar uma consulta é
preciso vir a pé de longe. “Quando
quero ligar e pedir uma receita, ninguém atende. Tenho de vir de propó-

Queixas multiplicam-se e estão relacionadas com a linha telefónica e tempos de espera
sito. Quando chego digo que liguei e
os funcionários respondem que são
muitos telefonemas, que não podem
atender tudo. Arranjam sempre desculpa”, lamenta Paula Ponte.
Perante essas denúncias, o Diário da
Lagoa fez o teste. Ligamos várias
vezes, todas sem sucesso.
Outro protesto que muitos utentes
nos fizeram chegar foi a desmarcação de consultas sem aviso prévio.
Jéssica Aguiar sai do centro de
saúde e desce a rampa com o seu
carrinho de bebé. A mãe sente-se
prejudicada depois de ter sido surpreendida. “Quando cá cheguei a
consulta estava desmarcada. E esqueceram-se de me avisar. Entretanto, expliquei que o menino tinha
de levar a vacina, porque já passou
uma semana dos quatro meses e
tem de ser levada nos períodos certos. Lá pediram a uma enfermeira
que vacinasse o meu filho. Cheguei
aqui antes das 9h e estou a sair às
10h20 só por isto”, expõe a mulher
de 28 anos. “Ele hoje tinha consulta
e vacina, mas só foi vacinado, porque
o médico não veio. Já é a segunda
vez que isto acontece”, esclarece indignada. O problema não fica por
aqui, agravando-se no momento em
que tenta fazer a remarcação da con-

“

“Levei a manhã
toda a ligar e
ninguém atende.
É uma vergonha.”
PAULA GASPAR

“A gente pode ligar
que dá tempo de
morrer até que
alguém atenda.”
SÍLVIA BOTELHO

sulta adiada. “As funcionárias dizem
que estão sem sistema [informático]
e não conseguem remarcar a nova
consulta, nem a vacinação para o
próximo mês”. Por estes sucessivos
imprevistos e pelos incómodos causados, o bebé de Jéssica “já está a
ser acompanhado no privado”.
Outra jovem também sai sem que o
filho de sete anos seja atendido. “Ele
tinha consulta de dentista, mas
quando cheguei informaram-me que
foi desmarcada”. Contrariamente ao
que aconteceu com Jéssica, a esta
mãe não revelaram terem-se esquecido de avisar. “Disseram que me ligaram hoje, mas eu não recebi
chamada nenhuma. E podiam ter ligado a desmarcar ontem uma consulta que era para hoje de manhã. A
consulta era às 10h30 e iam avisar
às 8h45”, manifesta com desagrado
a mãe junto dos dois filhos. Também
ela tentou a remarcação, mas sem
sistema ativo, terá de esperar que lhe
liguem de novo.
Remarcação esta que pode demorar
longos meses até que volte a ter
vaga. São os casos de Elvira e Beatriz, duas senhoras de 60 anos, que
vão esperar meses até que sejam
atendidas. “Marquei em fevereiro e
só tenho consulta para novembro”,

testemunha Elvira. Já Beatriz agendou em setembro e também só conseguiu para fevereiro do próximo
ano.
Estas amigas contam que outra adversidade com que os utentes são
confrontados é as consultas de urgência, alegando que são atendidas
muito poucas pessoas por dia nesse
serviço. “E temos de vir bem cedo de
manhã para tomar vez”. Caso contrário, regressam a casa com as
mesmas queixas que lá os levaram.
“Se vamos à urgência do hospital de
Ponta Delgada, eles mandam-nos vir
para aqui para a médica de família”,
manifestam Elvira e Beatriz.
Enquanto entram e saem todos
estes utentes, o senhor António continua a esperar e desesperar pelo
seu certificado. À entrada vai encontrando amigos com quem põe conversa. Neste passar de tempo vai
ficando sozinho e senta-se enquanto
espera. Ao final da manhã desiste. “O
delegado continua sem responder.
Ficou com o meu contacto para ligar
quando tiver novidades. O problema
é que já vim na semana passada e o
delegado disse que hoje, quando eu
viesse à consulta, já poderia ter. Mas
diz que estão sem assistente técnico”.
De facto, à entrada do estabelecimento está afixado o aviso onde se
lê: “pedimos a vossa compreensão.
Temporariamente a delegação de
saúde está sem assistente técnico”.
Abaixo constam contactos como os
números de telefone dos Recursos
Humanos do Centro de Saúde de
Ponta Delgada e a Direção Regional
de Saúde. Entidades que em nada
conseguem auxiliar António no seu
caso.
Tentámos confrontar o delegado de
saúde desta unidade, João Soares,
com o conjunto de queixas que nos
foi apresentado. Contudo, o delegado, que é antigo Diretor Regional
da Saúde, recusou prestar declarações, justificando não ser da sua
competência. Em contrapartida, remeteu-as para o presidente do conselho de administração da Unidade
de Saúde de Ilha de São Miguel
(USISM), Pedro Santos.
Após várias insistências, o presidente
da USISM não se disponibilizou a
responder às questões do Diário da
Lagoa até à data de fecho desta edição.
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“Estas eleições
autárquicas foram muito
mais desafiantes do que
há quatro anos”
Presidente reeleita do município de Lagoa quer
continuar a atrair investimento privado, melhorar
os números do abandono escolar e reforçar as
respostas sociais no concelho. Cristina Calisto
defende ainda ciclovia entre Lagoa, Ponta
Delgada e Ribeira Grande
Cristina Calisto assumiu o seu novo mandato no passado dia 11 de outubro

CLIFE BOTELHO

Aos 45 anos assume a sua
segunda presidência à frente dos
destinos da Lagoa. Nas últimas autárquicas, 62,63 por cento dos eleitores votaram em Cristina Calisto para
presidente da Câmara Municipal de
Lagoa.
Numa entrevista presencial de quarenta e quatro minutos ao Diário da
Lagoa (DL), Cristina Calisto confessa
as dificuldades da última campanha,
o que quer para a Lagoa e afasta
qualquer pretensão política, pelo
menos para já, de suceder a Vasco
Cordeiro na liderança do PS/Açores.
DL: Vamos recuar um pouco no
tempo. Onde e como nasceu o interesse pela política?
O meu sonho desde pequena era
tirar o curso de comunicação social e
trabalhar nessa área e foi isso que fiz
no meu percurso académico. O
gosto pela política nasceu da atividade realizada na câmara municipal.
Em 2000 venho trabalhar para a autarquia e logo após um ano de estar
a trabalhar diretamente com o engenheiro Martins Mota, fui convidada
para sua adjunta. Depois veio o engenheiro João Ponte, fui sua adjunta,
mais tarde chefe de gabinete, portanto isso deu-me uma proximidade
aos assuntos que a gestão autárquica trabalha e nessa altura foi nascendo este gosto pela política.
DL: A corrida autárquica deste ano
contou com a presença de duas
novas forças políticas e uma coli-

gação. Foi uma campanha mais
desafiante?
Estas eleições autárquicas foram
muito mais desafiantes do que há
quatro anos, mais difíceis, obviamente, mas também a vitória teve
um sabor mais apreciado do que há
quatro anos. Se virmos bem concorriam sete forças partidárias à câmara
porque a coligação em si representava três. Por isso, ter conseguido
manter as vitórias alcançadas na câmara, na assembleia municipal e nas
juntas de freguesia, naturalmente
que para mim, enquanto cabeça de
lista à câmara municipal, me dá um
gosto especial e a acrescida responsabilidade.
DL: O PSD acusou hoje, 18 de outubro, o PS de começar mal o
mandato referindo que se aumentou em 50 mil euros os custos da
vereação na Lagoa. Esse aumento
deve-se a quê?
Se nos reportarmos ao início do mandato anterior, nós só temos de diferença em relação a outubro de 2017
o equivalente a meio vereador a
menos do que temos atualmente e
não a situação que o PSD reporta.
Obviamente que quatro anos é muito
tempo e isso é sempre muito dinâmico, e aconteceu que nós de uma
situação em que tínhamos três vereadores a tempo inteiro e um vereador a meio tempo, passamos depois
para três vereadores a tempo inteiro
e um apenas no regime de reunião
de câmara. Não quer dizer que neste
mandato autárquico essa situação
também não venha a ocorrer, isso foi
explicado em reunião de câmara.

“

“O segundo grande
desafio que tenho
entre mãos é
melhorar os
indicadores na
educação. (...) têm
melhorado mas
ficam aquém
daquilo que são o
meu desejo e
expetativas”

Neste momento eles [vereadores]
são todos precisos, se quisermos repensar, reavaliar o que temos e aperfeiçoar as respostas que damos nos
vários domínios de atuação.
DL: Quais são as prioridades do
executivo camarário para o novo
mandato?
Nós temos alguns desafios que são
determinantes. Um deles tem a ver
com a captação de investimento e
aqui a revisão do PDM, paralelamente a outros instrumentos como o
“Lagoa Investe” serão determinantes
para continuar a fazer essa jornada.
O segundo grande desafio que tenho
entre mãos é melhorar os indicadores na educação. É algo que já falei
muitas vezes mas que não vou deixar de falar. Não é porque as coisas
não estão bem que vou escondê-las,
não. Temos feito um caminho, os indicadores têm melhorado mas ficam
aquém daquilo que são o meu desejo e as expetativas.
Temos o Auditório Ferreira da Silva,
em Água de Pau, como sendo o
grande investimento dos próximos
tempos do município. Tivemos o azar
do primeiro concurso ficar deserto.
Espero que nesta segunda fase tenhamos mais sorte e alguma empresa se mostre interessada.
Se queremos ter pessoas no mercado de trabalho temos que aumentar a nossa rede de ATLs no
concelho. Se há problema hoje que
mais toca as famílias, é a questão
das dependências e isso tem implicações na comunidade em geral em
termos coletivos. Portanto, não pode
somente haver uma carrinha para a

metadona no concelho, tem que
haver outro nível de tratamento e
apoio a essas famílias.
E, por fim, evidenciar a questão da
Fábrica do Álcool. Não descuro a
possibilidade de ser vendida para um
investimento privado, de natureza turística, não somos contra essa situação, desde que não coloque em
causa o património, a história e a memória coletiva dos lagoenses. A alternativa é precisamente a possibilidade
da cedência da Fábrica do Álcool à
câmara com o devido enquadramento, nem que seja no novo quadro
comunitário de apoio para a sua reabilitação.
Independentemente das ideologias
partidárias de cada um, temos construído uma boa relação entre autarcas. Até hoje temos trabalhado cada
um por si, quando é altura de apresentar candidaturas a fundos comunitários, mas acho que tem que haver
cooperação intermunicipal. Na área
da cultura identifiquei a conservação
dos Fortes e isso junta Vila Franca do
Campo, Lagoa e Ponta Delgada. Na
questão da mobilidade, acho que o
desafio era Ponta Delgada, a Lagoa
e a Ribeira Grande se unirem e fazerem uma candidatura conjunta que
permita a interligação das nossas ciclovias.
DL: A Lagoa é o concelho com a
taxa de abandono escolar mais
alta dos Açores, de 4,22% (censos
2011). O que tem falhado e que soluções tem para resolver este problema?
Nós estamos integrados no programa do ProSucesso e, portanto,
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essa é uma temática que tem uma
abrangência muito maior do que a do
concelho da Lagoa. Não são números que me dêem algum tipo de satisfação. Estão aquém daquilo que
são as nossas expetativas. Uma das
orientações que nós tomamos para
a promoção do sucesso escolar foi
colocar todos os alunos em pé de
igualdade. Aquilo que era prática era
distinguirmos apenas os alunos que
tinham melhores notas. Agora distinguimos aqueles que se evidenciam
pela prática desportiva ou por um ato
cívico, de natureza ambiental, enfim.
Para além desta situação que evidenciei nós temos feito outros projetos complementares, os intercâmbios
escolares, as bolsas para os “Jovens
à descoberta” na Escola Secundária,
na componente científica. O papel do
município na educação é na educação não formal, naquilo que nós potenciamos através do setor cultural e
educativo da câmara.
DL: A requalificação da baía de
Santa Cruz acabou por ser um dos
temas quentes da campanha eleitoral. Está prevista alguma intervenção de fundo em termos de
saneamento a curto/médio prazo?
Eu acho que foi mais ruído do que
outra coisa. Nós fizemos a valorização da Baía de Santa Cruz, devolvendo este espaço à comunidade.
Obviamente que a oposição aproveitou isso a todos os níveis, mas eu
acho que a resposta foi dada no ato
eleitoral. Se houve duas freguesias
onde a derrota da coligação foi maior,
foi no Rosário e em Santa Cruz. A
meu ver, se há uma leitura a fazer
não serviu de nada estarem a tentar
manchar o trabalho do município na
Baía de Santa Cruz, nem denegrir o
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Tecnoparque. A questão dos esgotos, nós estamos a falar num bypass
que toda a estação elevatória tem,
seja aqui, seja na ilha das Flores.
Quem está a par dos assuntos de saneamento básico sabe disso, é uma
estrutura que tem que existir, portanto
não serviu de nada tanta crítica. Nós
temos que ter aqui na Baía de Santa
Cruz a mesma preocupação que
temos que ter em qualquer outra
zona balnear do concelho da Lagoa.
Quando nos parece que a situação
aos nossos olhos não está em condições para a prática de banhos,
temos que interditar a praia, assim
como aconteceu há algum tempo na
Baixa d´ Areia, em Água de Pau.
DL: Relativamente ao Tecnoparque. O HIA já está operacional, o
hotel está em andamento e teremos também o novo edifício do
Nonagon além de alguns apartamentos. Há mais alguma novidade
sobre projetos para o local?
Nós vamos recebendo investidores
que têm interesse em fixar-se ali,
mas tem sido prática do município
não divulgar até termos as coisas
confirmadas e asseguradas. Parece
ser a posição mais correta a ter para
não criar expetativas falsas nos nossos munícipes.
DL: Mas há interesse por parte de
investidores?
Há interesse por parte de investidores no concelho da Lagoa e no Tecnoparque.
DL: Há quatro anos prometeu que
cumpriria o seu mandato até ao
fim e o facto é que cumpriu. Faz a
mesma promessa para os próximos quatro anos?

“

“Conto fazer o meu
mandato até ao
final, aliás acho
que iria desiludir a
população se
assim não fosse”

“

“Não tenho mais
nenhum objetivo
na vida para além
do desafio que
tenho na câmara
municipal”

Faço, faço a promessa para os próximos quatro anos. Conto fazer o
meu mandato até ao final, aliás acho
que iria desiludir a população se
assim não fosse.
Há quatro anos atrás essa foi a mensagem principal que se passou, ou
seja, que eu seria presidente apenas
por seis meses, mas o tempo provou
que eu estava certa quando disse
que levaria o mandato até ao fim e
me recandidatei.
DL: As vitórias do PS na Lagoa
coincidiram nas últimas décadas
com a governação socialista do
Governo regional, exceto este
ano. Na sua opinião, a que se deve
o resultado do partido nestas autárquicas?
Temos de saber reconhecer o que de
bom fizemos e o que de menos bom
fizemos. No último mandato havia já
sinais de que a população estava
descontente com alguns dossiers
que foram muito fraturantes para o
Partido Socialista (PS). O PS, a reflexão interna que tem feito, e terá que
continuar a fazer, é perceber o que
tem corrido mal neste tempo e como
podemos reverter essa situação.
DL: Considera que a liderança de
Vasco Cordeiro está fragilizada
com os resultados das últimas autárquicas?
Não, não está fragilizada com a liderança do Vasco Cordeiro. Para já ele
foi o vencedor das eleições regionais,
mas obviamente que temos que
saber fazer a leitura a outro nível dos
resultados e efetivamente fazer uma
reflexão interna. A liderança em si
não está posta em causa. Agora,
todos os socialistas têm que se mobilizar e de forma honesta trabalha-

rem para melhorar essa situação. Se
calhar, reorientar políticas e formas
de atuação.
DL: A liderança do PS/Açores precisa de renovação?
O Dr. Vasco Cordeiro é a pessoa
mais bem posicionada para se candidatar às próximas eleições regionais nos Açores. Há contudo que ter
a consciência de abrir o partido, dar
espaço para a participação política de
outras pessoas que também queiram
dar os seus contributos sem com isto
achar que está em causa a liderança
do presidente Vasco Cordeiro.
DL: Teve o segundo melhor resultado do PS em São Miguel e o segundo melhor resultado nos
Açores. Considera vir a suceder a
Vasco Cordeiro?
Essa situação não está em cima da
mesa de todo. Nem a minha vida
pessoal o permitiria, pois neste momento, como todos sabem, tem muitas limitações. Nós temos que saber
equilibrar a nossa vida profissional
com a nossa vida pessoal. Eu não
descuro nunca, enquanto presidente
da câmara, o meu papel de mãe e
portanto nessa matéria esta situação
está perfeitamente afastada da
minha vida. Quero fazer este mandato com total tranquilidade, servindo
os lagoenses da melhor maneira e
da forma que eles esperam que eu
atue. Não tenho mais nenhum objetivo na vida para além do desafio que
tenho neste momento na câmara
municipal mas estarei, até mesmo
como militante, sempre pronta a ajudar o Partido Socialista em tudo e na
medida em que me for possível.
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Designer filha de emigrantes lagoenses cria
desfile com peças de roupa em crochê
Vitória Rebelo Brum ensina a arte que aprendeu com a avó através de workshops e vende as
peças que cria em Toronto, no Canadá
CORTESIA VITÓRIA BRUM

Vitória Rebelo Brum tem 26 anos e aprendeu a fazer crochê com a avó

SOFIA MAGALHÃES
COM CLIFE BOTELHO

Vitória Rebelo Brum nasceu em Toronto, Canadá, e tem 26
anos. É filha de emigrantes lagoenses e aos 12 anos aprendeu a fazer
crochê com a avó Isaltina. No início a
jovem admite que não sabia porque
é que fazia esta atividade. Inicialmente ela “apenas aprendia”, até que
começou a ver que, com aquele movimento contínuo era capaz de criar
brinquedos, mantas, gorros para os
invernos fortes que se fazem sentir
no Canadá, e até lingerie.
Em conversa com o Diário da Lagoa
(DL), em inglês, a partir de Toronto,
através de videochamada, Vitória admite que o seu maior desafio até hoje
no crochê foi precisamente a coleção
de lingerie que lhe foi pedida por encomenda em fevereiro de 2020. “Foi
feita em dois meses, trabalhando intensamente todos os dias da semana. Este tecido é muito delicado e
requer muita atenção e tempo, sendo
que tens de fazer com que seja sexy,
com zonas onde se veja pele e padrões”. A designer recorda que, para
além do fio ser muito frágil e a correria
para acabar as peças ser grande
“havia bocados de fio de crochê espalhados pela casa, na cama do meu
gato, foi de loucos mas foi sem dú-

vida o desfile mais intenso que tive
porque tinha pessoas a utilizar a
roupa que fiz e não apenas exposta
numa mesa”.
Os invernos no Canadá são conhecidos por serem muito frios com os
termómetros a marcar vários graus
negativos. A filha de emigrantes explica que as pessoas querem cada
vez mais começar a fazer as suas
próprias roupas até para oferecer no
Natal e ela própria faz coleções temáticas para o outono tais como gorros, cachecóis, blusas, luvas, “coisas
para a estação”.
A sustentabilidade é algo que a
jovem canadense sempre foi apologista. Apesar de ter nascido numa
grande metrópole não é fã das grandes cidades. O que gosta mesmo e
a fascina é o oceano, a natureza e o
sol. Uma das razões pelas quais quis
prosseguir os bordados, não apenas
como um hobbie, mas também como
um negócio, foi a gratificação que diz
sentir quando termina uma peça feita
apenas por ela.
Em conversa com o DL, Vitória não
conseguiu esconder o quão difícil é
definir onde se sente em casa, se em
Toronto ou São Miguel: “digo sempre
que Toronto acaba por ser a minha
casa. É difícil, sendo filha de emigrantes, dizer de onde é”, confessa. A
jovem admite que, na verdade, o que

FOTO SARA MALTESE

Peças do desfile demoraram dois meses a serem feitas

quer é chamar aos Açores “casa”
porque lhe faz falta o “oceano, as
ondas, o sol, um espaço limpo e
fresco e sobretudo”, garante, confessando um desejo: “quero muito ter
fruta a crescer no meu quintal”.

Mas quem é e o que faz
Vitória?
Para além de ser uma amante da natureza é também apaixonada por conhecer outras culturas e países.
Admite que viajar contribui muito para
a forma como vive hoje, onde cria e
borda as suas próprias roupas e
segue um estilo de vida ecológico, o
que acabou por ser um dos conceitos
da sua marca de roupa, “rebelandthread”. Vitória conta-nos que estudou
na universidade de Toronto, onde fez
uma licenciatura com duas temáticas: filmografia e estudos alemães.
Atualmente trabalha em part-time,
cinco dias por semana, num programa de um departamento internacional e cultural alemão. Explica que
vai muito de encontro com o que estudou e comenta que o trabalho
passa por fazer um planeamento e
agendamento de vários eventos culturais em Toronto que estão ligados
com a Alemanha e a cultura alemã.
Na segunda parte do seu dia a
jovem, de dupla nacionalidade, por-

tuguesa e canadiana, explora a sua
criatividade dedicando-se a dar aulas
de crochê no parque, produzindo
conteúdo online para lojas e até
mesmo escrever para blogs de lojas.
Vitória admite que as aulas de crochê
são muito sazonais e que existe uma
maior procura por esta atividade precisamente nesta altura, no outono.

Empreendedora ensina o
que aprendeu com a avó
“A escala mais baixa que costumo
pagar por uma mesa, para ter as minhas peças expostas, são 100 dólares”, conta a jovem. O objetivo deste
valor é contribuir para o pagamento
da renda do espaço alugado, mas
existem exceções em certas vendas:
“se eu tiver pessoas que forem lá
comprar os bilhetes e disserem que
foram para me ver, eu recebo uma
parte desses 100 dólares, depende
do número de pessoas que forem”,
conta explicando a dinâmica das
suas exposições.
O principal objetivo da jovem com o
negócio do crochê é implementar
novos hábitos em quem quer aprender. E Vitória diz que costuma ser flexível com quem não tem muitas
possibilidades para pagar os seus
workshops. “Depende do projeto e

dos materiais que estão incluídos. Já
dei uma aula por 55 dólares canadianos, duas horas, com material. No
final do projeto podias levar uma agulha apropriada para usar no crochê,
o projeto final e um caderno para
tomar notas sobre o que estou a ensinar”, conta. Vitória diz que a melhor
forma de conseguir negociar o preço
é quando olha “para o preço do material, vejo se tenho de alugar um espaço ou se posso fazer ao ar livre e
depois procuro um produto que compense mais, mas sempre com boa
qualidade, é muito importante encontrar um equilíbrio entre a qualidade e
o que podes pagar”.
A jovem luso-canadiana tinha 12
anos quando a avó Isaltina, que vive
no Canadá há quase 50 anos, a ensinou a fazer crochê. Admite que no
início não percebia o que estava a
fazer: “a minha avó aprendeu com a
mãe dela, por isso ela ensinou-me
em português”. Vitória comenta que,
até hoje Isaltina não fala inglês fluentemente. Outrora diz ter ficado fascinada com uma arte tão simples mas
que lhe dava uma liberdade incomparável. Quando a internet chegou
Vitória já sabia o básico do crochê
mas foi no Youtube que conseguiu
expandir as infinitas técnicas da arte
que lhe foi passada pela avó e onde
a imaginação é o limite.
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Realizou-se no passado dia 23 de outubro um passeio com funcionários da Escola
Secundária de Lagoa, organizado pelo Clube de Geocaching
desta Escola. Estiveram presentes vinte elementos.
Esta iniciativa consistiu numa atividade de iniciação ao Geocaching, tendo os participantes
encontrado sete caixas, pertencendo quatro delas à Lagoa Geotour. Uma referência especial às
caches, em ambiente urbano,
“Os Pilares da História da Lagoa”
e o “Museu do Cabouco”. Para
além destas, e já em ambiente de
“trilhos da natureza”, foram encontradas, entre outras, as caches: “Janela do Inferno –
earthcache” e a “PAP de Geocaching e Turismo”. Todo o grupo
percorreu o trilho da Janela do Inferno, sendo de salientar que a

DIREITOS RESERVADOS

Clube de Geocaching da Secundária de
Lagoa promove passeio com
funcionários da Escola

Grupo de 20 funcionários que participaram na atividade
maioria dos elementos não o conhecia.
No final da atividade comemorouse o aniversário de duas funcionárias da escola. Cada

participante neste evento recebeu uma recordação da Lagoa
Geotour.
O Clube de Geocaching agradece a colaboração do “Con-

vento dos Frades”.

No dia 24 de setembro,
a Biblioteca Escolar da EBI de
Lagoa levou a cabo, em parceria
com a AIPA (Associação de Imigrantes dos Açores) e a Direção
Regional das Comunidades,
uma sessão de contos com
Adriano Reis.
Filho de pais cabo-verdianos,
Adriano Reis nasceu em Angola,
mas viajou muito cedo para
Cabo Verde, onde obteve a nacionalidade desse país. Aí foi “picado pelo bicho das histórias”
que vai contando e encantando
os que têm a sorte de o ouvir.
Atualmente vive em Portugal
onde desenvolve uma atividade
artística e cultural muito diversifi-

cada entre a representação, o
conto e a escrita. É também técnico de juventude, promovendo
a integração e o diálogo cultural.
A sessão decorreu no Cineteatro
Francisco Amaral Almeida, onde
três turmas do 5º ano tiveram a
oportunidade de escutar as histórias que o contador ouvia na
sua infância e vivenciar algumas
das suas tradições. Foi uma sessão muito enriquecedora para os
alunos que puderam ouvir histórias contadas em português com
sotaque africano e até um pouco
de crioulo.

Luís Filipe Machado
Clube de Geocaching
da ESL/ DL

Histórias Vindas de Longe
DIREITOS RESERVADOS

Adriano Reis vive em Portugal tendo nascido em Angola

Equipa da Biblioteca
da EBI de Lagoa/ DL
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Sétima edição
da Semana
Europeia do
Desporto
A EB2 Padre João José
do Amaral participou na sétima
edição da Semana Europeia do
Desporto (SED) #Beactive, que
decorreu de 23 a 30 de setembro,
desenvolvendo iniciativas para o
Dia Europeu do Desporto na Escola, Desporto Inclusivo e Desporto no Trabalho.
A SED é uma iniciativa da Comissão Europeia destinada a promover o Desporto e, por inerência, a
atividade física em toda a Europa.
A EBI de Lagoa comemorou esta
semana de forma muito ativa e envolvendo a comunidade educativa. Assim, no dia 24 de setembro,
as atividades de condição física,
jogos tradicionais e de futebol
foram muito concorridas, contando
com a participação 119 alunos. No
dia 27, dia do desporto inclusivo, a
escola recebeu a equipa de Goalball do Grupo Desportivo São
Roque, que permitiu a 90 alunos
da escola experienciar esta modalidade desportiva adaptada e interagir com alguns dos seus
praticantes. Já no dia 29, a professora Fátima Peixoto dinamizou
uma aula de fitness para docentes
e não docentes, no campo de
jogos da escola, na qual participaram 47 agentes educativos.
Esta comemoração pôs a escola
a mexer, mostrando que o desporto é para todos e que a sua
prática é fundamental, uma vez
que contribui para o desenvolvimento pessoal e social, para a
saúde, qualidade de vida e bemestar dos cidadãos. Constitui
ainda um meio privilegiado de promoção de valores que suportam o
modelo de desenvolvimento social, contribuindo para reforçar a cidadania e a inclusão dos cidadãos
enquanto membros da sociedade
de pleno direito.
Fátima Peixoto,
EBI de Lagoa/ DL
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Inês Simas, a craque do
Benfica à conquista do
sonho: “Gostava
mesmo que o futebol
fosse a minha vida”
Em entrevista ao DL, a jovem lagoense de 16
anos faz o balanço da primeira época no futebol
feminino do Benfica. Deixou para trás a terra e a
família para procurar fazer do futebol a sua vida

Inês rumou a Lisboa em 2020 em busca do seu sonho

RUI PEDRO PAIVA

Em agosto de 2020, o Diário da Lagoa contava a história da
jovem craque lagoense que estava a
dias de partir para Lisboa para jogar
no Benfica. “Inês Simas: 15 anos,
sete internacionalizações e o Benfica
aos pés”. Pouco mais de um ano depois, a história continua a ser gloriosa: Inês Simas cumpriu a sua
primeira época com a camisola ‘encarnada’ e continua focada em fazer
do futebol a sua carreira.
Agora tem 16 anos, está no 11º. ano
no curso de Ciências e Tecnologias e
teve de se mudar para Lisboa. As internacionalizações pelos escalões da
seleção nacional passaram para 11.
Feita a primeira época, Inês Simas já
aponta para o futuro e ao objetivo de
cumprir um jogo na equipa A do Benfica.
Entretanto, já se tornou uma peça
fundamental da equipa B, que subiu
de divisão na primeira época em que
Inês lá jogou. A equipa B serve como
base para as jovens crescerem. A
açoriana é das mais novas do grupo
- a média de idades do plantel é de
17,14 - mas isso não lhe retira a ambição.
O percurso tem sido feito à custa do
esforço de uma jovem que saiu aos
15 anos da sua terra em busca de
conquistar o seu sonho. Os pais
sempre a apoiaram. Nesse caso, a
influência familiar ajudou a determinar o trajeto de Inês.
Diz o povo que filho de peixe sabe
nadar. No caso da família Simas, o

ecossistema é bem maior. O pai,
Vitor Simas, é uma figura conhecida
do desporto açoriano. Além de ser
professor de educação física na Escola Secundária de Lagoa, foi jogador e treinador de futebol, uma
personalidade ligada ao Clube Operário Desportivo e um elo fundamental na fundação da Escola de Futebol
Pauleta. A irmã mais velha, Simone,
está nos Estados Unidos a tentar seguir uma carreira no ténis.
Foi neste contexto, com o desporto a
marcar o quotidiano familiar, que Inês
começou a jogar futebol aos cinco
anos de idade na Escola de Futebol
Pauleta. De pequenino é que se
torce o pepino. E continuou com o
símbolo do ‘Pauleta’ até começar a
despertar as atenções do mundo do
futebol. Foi chamada à seleção nacional e teve ofertas de Sporting e de
Benfica. Avaliadas as condições de
um e de outro, decidiu-se pela equipa
da Luz, numa altura em que reconheceu que não esperava sair tão cedo
da ilha.
Mas saiu. Saiu para aproveitar a
oportunidade e rumo a um sonho
que vai ganhando força, dia após dia,
treino após treino, jogo após jogo.
Vontade não lhe falta. Inês mantémse focada nos seus objetivos, sem
nunca descurar os estudos.
Agora, em entrevista ao Diário da
Lagoa faz o balanço da primeira
época e projeta o futuro. Estimados
leitores, a entrevista segue dentro de
momentos:
DL: Como é que tem sido a experiência na equipa feminina do Ben-

fica?
A experiência tem sido muito boa, extremamente positiva. É um trabalho
diferente, só com raparigas, o que
não estava habituada. Tem sido um
grande desafio, mas também tem
sido uma experiência muito boa.
Tenho aprendido e evoluído imenso.
DL: Correspondeu às tuas expetativas?
IS: Sim, correspondeu totalmente.
Confesso que não estava à espera
que existisse tanta qualidade numa
equipa só, como é o nosso caso, e
mesmo no próprio campeonato. O
campeonato tem muita qualidade.
Não estava à espera que fosse tão
difícil e tão exigente, mas isso também é importante para mim e para o
próprio desporto.
DL: Que balanço fazes da primeira
época?
Foi muito bom. Joguei quase todos
os jogos e conseguimos atingir o
nosso grande objetivo que era conseguir chegar à segunda divisão.
Quando cheguei, estávamos na terceira e conseguimos subir logo nessa
época, o que era o nosso primeiro
objetivo. Portanto, o objetivo foi cumprido e isso foi muito bom.
DL: Vocês também procuram acabar com a ideia de que o futebol é
um desporto de homens?
Sim, realmente isso não é nada verdade. Nem faz sentido. O futebol feminino está a crescer de uma
maneira incrível e já se vêm imensas
raparigas a jogar e com muita quali-

dade. Por isso, acho que o futebol feminino ainda tem muito para crescer,
mas já está a chegar a níveis que ninguém esperava. Acredito mesmo
que no futuro o futebol feminino vai
agarrar a muito mais gente.

Não é fácil, nada mesmo. Falto muito
às aulas, tem de ser, principalmente
com a seleção [risos]. Mas agora vou
ingressar numa escola nova que me
vai permitir ter uma maior facilidade
em conjugar o futebol e as aulas.

DL: Pessoalmente para ti, como
foi a adaptação a um novo clube e
a uma nova cidade?
O primeiro ano foi muito, muito difícil,
quer para mim, quer para os meus
pais. Era uma realidade nova, mas a
pouco e pouco fui-me conseguindo ir
adaptando. Tive de me adaptar a
uma vida diferente e à própria cidade,
a Lisboa, que é completamente diferente da nossa ilha. Mas pronto:
agora estou mais adaptada e já o dia
a dia.

DL: Como é a tua rotina?
Tenho aulas de manhã e às vezes à
tarde. Tenho ginásio duas vezes por
semana e quatro treinos por semana.
Normalmente folgamos à quarta e
temos jogo ou na quarta ou ao domingo. Tenho mesmo uns dias
preenchidos.

DL: Que objetivos tens para esta
época?
Para esta época [2021/22] o objetivo
é fazermos o melhor possível no
campeonato da segunda divisão.
Pela seleção, é conseguirmos chegar ao campeonato da Europa.
Temos essa meta.
Individualmente gostava muito, muito
de fazer um jogo na equipa A nesta
época ou nas próximas épocas. Principalmente na próxima época: aí vai
ser realmente um objetivo, o de fazer
um jogo na equipa A. Para já, estou
concentrada na equipa B para ver se
conseguirmos chegar à fase de campeão, fazermos o melhor possível e
continuar a evoluir.
DL: Como é que concilias os estudos com o desporto?

DL: Como olhas para o futuro?
Não sei. Gostava mesmo que o futebol fosse a minha vida. Tenho sempre o estudo por detrás e vou
continuar a estudar para ter esta segunda opção. Tenho a noção de que
é importante manter os estudos, mas
gostava realmente que o futebol
fosse a carreira a seguir. É para isso
que vou continuar a trabalhar.
DL: De que forma é que o teu contexto familiar influenciou este teu
percurso?
A minha família é muito ligada ao
desporto, sempre foi. É daí que também vem o meu gosto pelo futebol. E
em casa também damos muita importância ao estudo. Acho que tudo
isso foi fundamental para aquilo que
sou hoje. Isto porque a minha maneira de ser e a minha maneira de
encarar as coisas vem muito de
casa. Eu acho que isso se aprende
com os pais e por isso devo muito a
eles e à educação que me deram.
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Encenador e diretor artístico do Teatro Meridional convive até hoje com as sequelas do AVC que teve aos 30 anos

Miguel Seabra é ator e
isso vem sempre
primeiro
Miguel Seabra é do signo Capricórnio e d’Os
Belenenses, e isso faz toda a diferença. Fundou o
Teatro Meridional, sobreviveu a “uma granada que
explode no peito” aos 30 anos, quase a idade da
sua companhia. Agora traz “Ilhas” aos Açores
INÊS LINHARES DIAS

Um português, dois espanhóis e um italiano entram num curso
intensivo de commedia dell’arte. E
assim começa a viagem do português Miguel Seabra no Teatro Meridional, que iniciou o seu percurso, em
1992, com o espetáculo de estreia “Ki
Fatxiamu Noi Kui”.
A peça fez sucesso em Lisboa, antes
de arrecadar o prémio de melhor espetáculo no Festival Internacional de
Teatro de Casablanca.

“O que fazemos nós aqui?” era a
pergunta posta em palco logo no arranque da atividade teatral do ator, e
à qual este tem respondido, nos
quase 30 anos de vida da companhia
que fundou, como quem sabe que a
resposta estará na determinação de
ensaiar sempre novas perguntas.
A 26 de maio de 1995, o ator preparava-se para subir ao palco do Teatro
São Luiz para mais uma récita de
“Cloun Dei”, “Palhaços de Deus, no
grafismo latino”, a segunda produção
do Meridional.
“Estávamos a fazer ajustes de luz, ao
fim da tarde, quando eu me viro para

o técnico e digo ‘Estou a sentir-me
mal, acho que vou desmaiar’. Deiteime no chão – portanto, desmaiei
como um senhor, com muita elegância… Não caí”.
Tinha tido um AVC (acidente vascular
cerebral), que o deixou em coma durante dez dias e com o movimento
condicionado no lado direito do corpo
ainda hoje em dia. Tinha 30 anos,
conta, em entrevista ao Diário da
Lagoa, Miguel Seabra, ator, encenador e diretor artístico do Teatro Meridional.
Seguiram-se longos meses de tratamentos, durante dois ou três anos,

em Inglaterra.
“Fui, não sei quantas vezes, às vezes
uma semana, às vezes duas, às
vezes três semanas. Fui muito
tempo. Teres uma fisioterapeuta
muito qualificada, todos os dias, durante dez meses, é algum dinheiro.
Sou um privilegiado, tenho pais que
me proporcionaram isso, tive o apoio
da Gulbenkian, que foi significativo, e
estas coisas têm que ser referenciadas, porque fazem a diferença”.
O acidente vascular foi no lado esquerdo do cérebro. Fisicamente, afetou-lhe o lado direito do corpo, mas
também a fala.
“A fala, recuperei-a, muito com a
ajuda inicial da Natália Luiza. Vivíamos juntos, na altura, e ela fugia à vigília das enfermeiras e punha-se
debaixo da minha cama e obrigavame a repetir frases, muitas sem sentido, para eu não perder o músculo
da fala”.
A doença não ficou por aí. “Apanhou
muito da mão, e a mão, na zona da
cabeça que a representa, que tem a
representação do corpo, ocupa um
terço. Temos a chamada motricidade
fina, coçamos, apontamos, tocamos
piano, tiramos um macaco, fazemos
uma festa, damos um murro”.
Não recuperou totalmente a mobilidade, mas foi vencendo aos poucos
o que o AVC lhe tirou.
“O meu lado competitivo, que não
gosta de perder nem a feijões –
agora já está mais adocicado –, mas
fiz muitos tratamentos, muito trabalho
sozinho. Ainda hoje faço, em casa,
muito trabalho de recuperação, constantemente, diariamente. Aquelas
idas a Inglaterra, acupunctura, massagens shiatsu, alimentação, reiki,
modelos de exercícios que criei de

acordo com a minha fisicalidade e
disponibilidade física, e, portanto, recuperei”, conta.
Apesar da tragédia de, “com 30
anos”, se ver “afetado de uma forma
forte fisicamente”, teve “muitas coisas
a favor”, relata.
“Primeiro, sou do Belenenses. Os
Belenenses são uma estrutura desportiva que entra em competições e,
portanto, é competitiva. Eu sou competitivo. Mas, devido às condições,
não é um clube que seja muitas
vezes campeão. Portanto, sei lidar
bem com a derrota”, concretiza.
Havia a afasia, mas, “cognitivamente,
estava bem, e isso faz muito a diferença, em termos de perceção”.
“Perceberes como estás, aceitares
como estás, e tomares decisões, ter
coragem de tomar decisões. Para
baixo, todos os santos ajudam. Para
cima, é mais desafiante, é mais difícil,
tem de se ter força de vontade, estar
bem acompanhado. Um AVC é como
uma granada que explode no peito.
Rebenta-te todo. E os estilhaços também atingem quem está à tua volta”.
Para além disso, contou com “muito
apoio da Natália Luiza, principalmente” e reconhece que tem “uma
boa família, de sangue e não-sangue” e que os seus pais, “felizmente,
tinham dinheiro para os tratamentos”.
“Sou capricórnio, também, e tenho
boa autoestima e perseverança. Sou
otimista, modéstia à parte, sou resiliente, não desisto facilmente, adaptome bem às questões, e não tenho
outro remédio”.
Todas essas características levam-no
a concluir que tem “muito boas condições para ter um AVC”, diz a rir-se,
antes de insistir que tem “muito bom
perfil de vida para ter um AVC”.
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Deixar de ser ator “passou pela cabeça”, mas, como já referiu, é capricórnio e do Belenenses.
“Dentro das funções ligadas ao Teatro Meridional que exerço – que são
várias, sou ator, encenador, desenhador de luz, sou professor, dou
workshops e formação, e também
faço parte da direção, tenho responsabilidades ao nível da gestão do
projeto –, se me perguntasses o que
é que eu punha em primeiro lugar, eu
dir-te-ia que sou ator”.
Continua a resposta, dizendo que,
“pondo essa possibilidade, de voltar
a fazer teatro”, mas perde-se. “São
estes pequenos, micro esquecimentos, ainda devido ao AVC. Felizmente, lá está, com a minha
autoestima e educação, nunca me
permiti ter vergonha de dizer que me
esqueci”.
Mas prossegue: “Repara que eu só
fiz teatro, só subi a palco, em sete espetáculos diferentes. Fiz muito pouco
teatro como ator”.
Voltou aos palcos no pequeno auditório do Centro Cultural de Belém,
com o espetáculo “Ñaque ou sobre
piolhos e atores”, do dramaturgo espanhol José Sánchez Sinisterra, no
âmbito da Expo98, três anos depois
do AVC.
“Era um espetáculo de hora e meia
de texto. Texto, texto, texto, texto”, reforça.
Naquela altura, a afasia que lhe perturbava a fala “ainda não tinha passado totalmente”, mas volta a evocar
o poder de ser do Belenenses, ser
Capricórnio e ter o apoio de Natália
Luiza.
Fez “pouco teatro”, diz, mas fê-lo
muitas vezes. “O Senhor Ibrahim e
as Flores do Corão”, peça que interpreta sozinho e que trouxe ao Teatro
Micaelense em 2019, já vai em 139
récitas. “Temos o objetivo de chegar
às 200, não sei se chegaremos”.
Vinte e seis anos depois, já passou
“por períodos de mais conforto,
menos conforto, mais deceção,
menos deceção, mais depressão,
com o otimismo todo e com autoconfiança”.
Mas ter passado pelo processo
“bem, cognitivamente, e independente é uma situação privilegiada”.
Permite “reflexão, ponderação, pensar o que é a vida e o que estou aqui
a fazer. O lugar das pessoas dentro
de mim. O artista que há em mim, o
que é que quer dizer, o que é que
pode dizer. Os grandes dramas, as
grandes tragédias, são também
oportunidades privilegiadas de crescimento, de evolução. Eu, pelo
menos, tento olhar para o meu AVC
e vivê-lo dessa forma”.
E essa forma é “muito à vontade”:
“Como podes ver, trato-o por tu. Ele
tratou-me por tu, sem pedir autorização, então eu disse: ‘Está descansado, que te vou tratar por tu
também’”.

Um ator, em palco, comunica com a humanidade
A história de Miguel Seabra confunde-se com a do Meridional, que

Teatro Meridional traz nova peça em dezembro ao Teatro Micaelense
nasceu do seu encontro com dois espanhóis e um italiano, não num bar,
mas numa formação. Passou por
mutações, mas mantém-se firme,
prestes a celebrar o 30.º aniversário,
em 2022.
Da formação inicial, o italiano cedo
seguiu outro rumo. Depois de firmado
um “Tratado de Tordesilhas teatral”, o
Meridional acabaria por ganhar um
homónimo ‘hermano’ espanhol – “A
diferença é que o português, o Teatro
Meridional original, mãe, diz-se Meridional, e em Espanha diz-se Téátro
Mérídiónal”, brinca o ator.
No cantinho português da Península
Ibérica, sobraram Miguel Seabra e a
também portuguesa (e moçambicana) Natália Luiza, que esteve,
desde o início, na retaguarda, mas,
em 2000, passa para “um primeiro
plano”, assumindo com ele a direção
artística.
A companhia atua em quatro eixos:
encenação de textos originais; criação de novas dramaturgias baseadas em adaptações de textos não
teatrais; encenação e adaptação de
textos maiores da dramaturgia mundial; e a criação de espetáculos onde
a palavra não é a principal forma de
comunicação cénica.
Foi distinguida 34 vezes a nível nacional e 11 a nível internacional, com
especial destaque para o Prémio Europa Novas Realidades Teatrais, em
2010. É um caminho laureado, mas,
como na canção de José Mário
Branco, veio de longe, de muito
longe, e o que andou para aqui chegar.
Foi, aliás, o cantor que lhe ensinou
que “podem estar 10, 500, 3.000 pessoas” na sala, mas isso não importa,
porque “um artista, e, falando na arte
do teatro, um ator, quando está em
palco, comunica com a Humanidade”.
Em 2019, trouxe ao Teatro Micaelense “O Senhor Ibrahim e as Flores
do Corão”. Naquele dia, “estavam à
volta de 100 pessoas”, estima o ator.
“São as melhores 100 pessoas do

“

“Nesse lugar, que
se chama Açores,
quem manda é a
Natureza, é muito
mais forte que o
Homem”

mundo”, garante.
Agora, o amor pelo teatro e pela itinerância, que marcam o ADN do Meridional, trazem a companhia
novamente aos Açores, desta vez
com um espetáculo que lhes é dedicado.
“Quanto mais perto estás da morte,
mais vivo te sentes”. É com este
mote que o Teatro Meridional convida
à descoberta de “Ilhas”, um espetáculo “cujos pressupostos conceptuais
de construção assentam na exploração das linguagens gestual, plástica
e musical, visando – através de um
olhar subjetivado e sem o recurso à
palavra como principal veículo de comunicação cénica – tornar expressivo um universo inspirado no
arquipélago dos Açores”.
“Ilhas”tem estreia marcada para 10
de dezembro, no Teatro Micaelense,
que recebe, no dia seguinte, outra récita. Será ainda apresentado em ja-

neiro, no Teatro Nacional D. Maria II,
em Lisboa.
O espetáculo insere-se no Projeto
Províncias, que nasce do ímpeto de
itinerância da companhia e a leva a
regiões emblemáticas do país, para
residências artísticas que dão origem
a espetáculos, que se enquadram no
quarto eixo de atuação artística do
Meridional.
Para isso, rumaram, durante cerca
de uma semana, às ilhas de São Miguel e Terceira, encenador (Miguel
Seabra), dramaturga (Natália Luiza),
cenógrafo e figurinista (Hugo Matos),
músico (Fernando Mota) e videasta
(Ricardo Reis), numa “pesquisa antropológica”.
“Percebemos os costumes, a história, os hábitos, os pontos fortes e
pontos mais frágeis, a história cultural, ou a história histórica, e depois há
estes pontos, a rocha vulcânica, o
fogo, a lava, os tremores de terra, a
água, a humidade, as festas religiosas, o pendor religioso muito forte, na
Terceira também há a largada de touros, o homem contra a besta”.
A obra será pontuada por “sonoridades, aproveitando até artisticamente
a sonoridade do sotaque açoriano,
que é muito específico e muito bonito”, com uma dramaturgia que
“parte das singularidades das nove
ilhas, umas em relações às outras”.
“Vai haver uma forte componente sonora, musical, a acompanhar todo o
espetáculo, como uma paisagem
emocional pontuada pela tensão musical”, conta o encenador, antes de
referir que “os Açores vão desde o silêncio mais silencioso à imagem do
vulcão, da erupção, da tempestade,
do mar revolto, dos ventos fortes.
Têm uma amplitude de referência sonora muito vasta. Portanto, necessariamente,
passaremos
por
momentos de mais tranquilidade,
onde não acontece nada, a momentos mais ritualísticos”.
Ainda que a palavra não ocupe um
espaço primordial, há um trabalho
essencial de dramaturgia, a cargo de

Natália Luiza.
“A Natália fez uma longa pesquisa à
volta das lendas que há nos Açores,
em cada ilha, e fez uma pesquisa
muito grande, também, de poesia
açoriana, escrita por açorianos”.
Há também um “trabalho de pesquisa profunda, através de imagens”,
para a cenografia e figurinos, a cargo
de Hugo Matos, que não tem “pretensão nenhuma de imitar, ou de fazer
mimese”, adianta Seabra.
“É muito desafiante não cair no cliché, quando se fala de Açores. Do
postal… É muito atraente, porque
tem uma potência estética fora do
comum, é um dos lugares mais bonitos do mundo”.
Mas não é só isso, “há outra coisa”.
“Nesse lugar, que se chama Açores,
quem manda é a Natureza, é muito
mais forte que o Homem”.
Num espetáculo onde o trabalho dos
atores se reveste de especial importância, sobem ao palco para interpretar “Ilhas” os açorianos David
Medeiros e Miguel Damião, e ainda
Ana Santos, Emanuel Arada, Joana
de Verona e Rosinda Costa.
“Ilhas” é uma produção do Teatro Meridional, com co-produção do Teatro
Nacional D. Maria II e do Teatro Micaelense.

Biografia
Miguel Seabra nasceu a 11 de
janeiro de 1965, em Lisboa.
É licenciado em Teatro, pela Escola Superior de Teatro e Cinema.
Fundou o Teatro Meridional em
1992, onde assume a direção
artística, e é também ator, encenador, desenhador de luz, formador e produtor.
Logo em 1992, foi distinguido
com o Prémio Acarte/Madalena
Azeredo Perdigão, da Fundação Calouste Gulbenkian. Ganhou também um Globo de
Ouro, em 2004, na categoria de
Melhor Ator de Teatro na peça
“Endgame”, de Samuel Beckett,
em que interpretava Clov.
Participou nas séries de televisão “Pedro e Inês”, “Equador” e
“Sul” e em filmes como “Coitado
do Jorge”, de Jorge Silva Melo,
“Logo Existo”, de Graça Castanheira, “Singularidades de uma
Rapariga Loura”, de Manoel de
Oliveira e “Al Berto”, de Vicente
Alves do Ó.
É professor convidado da Escola Superior de Educação de
Lisboa, desde 2010, e leciona
um dos módulos da disciplina
de interpretação na Escola Profissional de Teatro de Cascais
desde 2018.
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“Em nome de Deus e do lucro” – A taberna
do Ti Chico Inácio D´Água de Pau
RoberTo MedeirOs

“(...) respeitador de Deus e da sua igreja benzia-se sempre que abria os
seus livros comerciais e dizia sempre consigo – “em nome de Deus e do
Lucro!”
DIREITOS RESERVADOS

Houve em tempos idos na
Praça de Água de Pau uma taberna
que vendia bom vinho de cheiro da
Caloura, adquirido a vários produtores das diversas regiões vinícolas
da Galera, do Cerco, do Cinzeiro,
do Jubileu, do Castelo e da Portela.
Era a Taberna do Ti Chico-Inácio
que depois de sua morte deu lugar
à “Casa Benfica” e hoje é o restaurante “Casa do Abel”.
Meu pai dizia que não dava com a
conta das tabernas que havia na
nossa vila de Água de Pau no seu
tempo, tendo em conta que até as
mercearias tinham também a sua
taberna. Tudo isso se devia à
grande quantidade e qualidade do
vinho de cheiro da Caloura que se
produzia nesta terra.
Em 1936, meu pai abriu o seu primeiro estabelecimento de mercearia e ferragens, “A Cova da Onça”,
na esquina da Praça com a canadinha do Pico. Também ele tinha a
sua taberna nos fundos da mercearia. E, para lá também vinham os
“provadores” de vinho de cheiro,
que é como quem diz, os apreciadores da boa-pinga, especialistas
na função-de-goela, ou vulgarmente
conhecidos por bêbedos!
Mas, regressemos ao Ti Chico-Inácio que era quem tinha sempre a
melhor pinga da Caloura e por isso
atraía mais gente para a referida
função de goela. A sua taberna
tinha alguma categoria comparada
com as outras, que muitas vezes
apenas tinham uma pipa e uma cartola de vinho com as suas torneiras
de madeira e um balcão com uma
bica de fonte numa das extremidades daquele, que corria para uma
pia encardida de sujidade e seis
copos de vidro grosso que iam se
revezando, lavados à vez, assim
que os clientes iam emborcando o
seu conteúdo. Nestas, o taberneiro
não permitia grandes conversas enquanto o copo não era despejado
para depois passa-lo por água, para
servir outro sôfrego cliente.
A taberna do Ti Chico não era
assim, tinha dois balcões separados
por uma portinhola de entrada e a
parede do fundo estava bem ocupada com armários e um renque de
cartolas identificadas com a origem
do lugar na Caloura de onde viera o
vinho de cheiro. Em cima do balcão
havia sempre alguns petiscos pro-

debaixo duma das
bicas do Fontenário e
deixou-se ficar ali um
tempo a ver se estancava o sangue que
lhe escorria pela
cara.
Entretanto, os assobios e os impropérios
continuaram dirigidos
ao Papendeira até
que ele, de repente,
volta-se para a Praça
e para o povo.
Houve-se um silêncio, que é como
quem diz, ninguém
ousou falar, preferindo toda a gente
calar-se e ouvir o que
tinha a dizer ou iria
fazer o Papendeira.
Este, olha para a esquerda e depois varre
com os olhos toda a
Praça até à sua direita e sem mais nem
menos, prega um
grande manguito,
cujo estalo, ouviu-se
nos quatro cantos da
Tuna do Papendeira de Água de Pau. Em cima, da esq. para a dta: - Desconhecido, Antero Matos Amaral, Urbano
Praça. O Povo, impáCarreiro, Rodolfo Pamplona, Alvarino Papendeiro (regente). Em baixo, da esq. para a dta: - Jaime Monteiro, José
vido e estupefacto
Correia Miranda, Manuel Egídio de Medeiros, Manuel de Amaral, José Luís Germano.
abre a boca e vê o
venientes da última matança do
comprava e vendia e até havia os
cara dentro os estilhaços de vidro
Papendeira caminhar em passo de
porco. Num dos balcões havia uma
dos fiados, já se sabe e bem entendo copo, abrindo-lhe cortes fundos
soldado, em direção à rua da Trinpia lava-louças de mármore com
dido!
na face. O pobre do Papendeira
dade, de cara lavada, desapareescorredouro e uma torneira de
Muito respeitador de Deus e da sua ficou num “Cristo” cheio de sangue.
cendo na curva da igreja, para
latão, com uma variedade de copos igreja benzia-se sempre que abria
Os três rapazes continuaram na sua nunca mais o verem durante uns
de vidro, alguns mais grosseiros,
de manhã a porta da taberna, e a
caçoada, escarnecendo, com o Zétempos.
outros finos e ainda aqueles mais
fechava à noite. Tinha também
Solêta a rir a bandeiras despregaMas, quem foi o Papendeira? Era
sorvedouros, os de quartilho. Estes
outro ritual, sempre que abria os
das de costas para o Papendeira e
cesteiro de profissão, mas autodiestavam muitas vezes destinados a seus livros comerciais ou os dos fia- ignorando o sofrimento e a ação
data na arte de tocar todos os insquem dava um dia de trabalho com
dos dizia sempre consigo – “em
que lhe fizera. Nisso, assim que o
trumentos de corda. Ensinou e
patrão que incluía no pagamento da nome de Deus e do Lucro!”
“má-home” se volta para o Papenorganizou vários grupos musicais
jorna um quartilho de vinho, ao fim
Tal como em todas as tabernas, de
deira a rir-se, este enfia-lhe uma na- entre 1930 e 1950 e esta tuna de jodo dia, na taberna do Ti Chico Inávez em quando cabeças quentes
valha no bucho deixando-lhe as
vens pauenses que se vê nesta
cio.
cometem asneira e alguém sai
tripas dependuradas na cintura.
foto, numa atuação durante uma
O povo vivia da agricultura e o dia a sempre mal da história. Um dia o Al- Acudiram logo, os presentes ao Zé- festa de entrudo em Água de Pau,
dia dependia de quem arranjasse
varim Papendeira encosta-se ao
Soleta, chamando uma ambulância
em 1936.
trabalho na Praça Velha de Água de balcão da taberna e pede um quarti- ao hospital de Vila Franca do
Em frente à taberna do Ti Chico InáPau, que hoje é conhecida por
lho de vinho de cheiro enquanto,
Campo. Enquanto isso, o Papencio, no antigo largo do barracão,
Praça da República, mas que antes mesmo ao lado, três rapazes faziam deira, ignorado por todos, sai da tapelas festas do S. João da Praça,
da república entrar em 1910 já a
conversa de gargalhada pegada e
berna do Ti Chico Inácio
os populares costumavam saltar à
praça tinha uma vida intensa, dia e
de cabeça inchada, ou seja, com al- irreconhecível com tanta sangueira
fogueira, tradição que se perpetuou
noite.
guns copinhos de vinho no bucho.
a escorrer-lhe pela cara e encamipor toda a primeira metade do séPortanto, com tanta gente sempre
Na altura em que o Papendeira lenha-se para o Fontenário da Praça.
culo XX até ao fim da década de
na Praça o negócio do Ti Chico Iná- vanta o copo de quartilho à boca,
Durante esse trajeto, o povo na
1960, quando a Taberna do Ti Chico
cio sempre foi de vento-em-popa e
para beber de uma golada só, o Zé- Praça açoutava-o com palavrões,
Inácio já dera lugar à “Casa Benpor isso ele tinha os seus “livros coSolêta, um dos três rapazes, dá
maldizendo-o pelo que ele fizera ao
fica”, casa de pasto e taberna de
merciais”. Neles, anotava o “deve e
uma “talisca” de mão pesada na ca- Zé-Soleta, ignorando o seu sofriArtur Pimentel, também conhecido
haver” com o valor daquilo que
beça do Papendeira que mete pela
mento. Papendeira meteu a cabeça por Artur Benfica.
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Passatempo

Horóscopo
Balança (24/9 a 23/10

Carneiro (21/3 a 20/4
A vida afetiva passa por um
período de transformação em termos psicológicos. Neste contexto, podem surgir
mudanças nos seus conceitos filosóficos.
A nível profissional, procure aproveitar as
oportunidades que lhe possam surgir e
adote uma atitude compatível com este
novo ciclo de crescimento.

Atalhada
João G. P. Sousa D’Arruda
Nasceu 28-11-1978
Faleceu 05-10-2021

Cabouco

A vida afetiva dá-lhe a possibilidade de manifestar o seu charme e a
sua simpatia. Mantenha o seu equilíbrio
e projete a sua enorme sensibilidade. A
nível profissional, o momento é ideal para
lutar pelos seus objetivos na carreira. No
entanto, estabeleça prioridades e seja
muito persistente.

Touro (21/4 a 21/5)

Artur Teixeira Gaspar
Nasceu 03-01-1936
Faleceu 22-10-2021

A vida afetiva atravessa um
longo período de estabilidade. Neste sentido, tente tirar o melhor proveito dessa
época de segurança e tranquilidade. A
nível profissional, naturalmente, está com
a coragem e a sabedoria necessárias
para conseguir encarar os obstáculos de
uma forma muito otimista.

Valdeberto R. C. Teles
Nasceu 27-09-1973
Faleceu 25-09-2021

Escorpião (24/10 a 22/11)
A vida afetiva revela a sua faceta intensa e apaixonada. Nesta perspetiva, partilhe as suas emoções e
surpreenda positivamente a sua carametade. A nível profissional, está no início
de um ciclo mais vantajoso. Vai encontrar
a motivação necessária para conseguir
materializar os seus intentos.

Rosário
Gémeos (22/5 a 21/6)

António L. Pacheco Mota
Nasceu 24-10-1965
Faleceu 24-09-2021
António P. Rabequista
Nasceu 05-09-1926
Faleceu 03-10-2021

Descubra as sete diferenças

Duarte M. Medeiros da Silva
Nasceu 14-02-1951
Faleceu 18-10-2021
Manuel de Medeiros Amaral
Nasceu 03-09-1937
Faleceu 20-10-2021
Maria de F. M. R. Henrique
Nasceu 07-04-1944
Faleceu 05-10-2021

Sagitário (23/11 a 21/12)

A vida afetiva depende bastante das suas ideias claras e objetivas.
Assuma as suas responsabilidades e
examine o ambiente dos seus relacionamentos. A nível profissional, provavelmente, os seus dotes intelectuais estão
voltados para a aquisição de conhecimentos relacionados com o seu trabalho.

A vida afetiva protege os
novos contatos que evidenciem o seu
lado aventureiro e conquistador. Siga a
sua intuição e avance sem medo. A nível
profissional, alargue os horizontes e empregue o seu tempo na aquisição de conhecimentos que lhe possam aumentar
a sua bagagem intelectual.

Caranguejo (21/6 a 23/7)

Capricórnio (22/12 a 20/1)

A vida afetiva indica que há
factos no passado que, no íntimo, influenciam o presente. É tempo de procurar
ajuda para resolver de vez os fantasmas.
A nível profissional, preste atenção a soluções inesperadas que lhe possam trazer benefícios económicos. Mas, cabe a
si tomar iniciativas firmes.

A vida afetiva vivencia algumas dificuldades que precisam ser atendidas com seriedade. Porém, ouça com
atenção os argumentos das outras pessoas. A nível profissional, aproximam-se
reestruturações ou mudanças que terão
um impacto favorável no seu destino.
Contudo, faça as escolhas corretas.

Leão (24/7 a 23/8)

Santa Cruz

A vida afetiva permite-lhe expressar abertamente as suas ideias. Todavia, adote uma postura bondosa de
acordo com os seus verdadeiros sentimentos. A nível profissional, possivelmente, as suas qualidades individuais
estão exaltadas e pode sentir vontade de
impressionar as pessoas circundantes.

Maria A. de Medeiros Cabral
Nasceu 16-12-1933
Faleceu 17-10-2021
Maria da C. Fernandes
Nasceu 13-07-1938
Faleceu 12-10-2021

Aquário (21/1 a 19/2)
A vida afetiva entra numa
etapa ideal para conviver com o seu
grupo restrito de amizade, que impulsiona a discussão de assuntos de natureza social. A nível profissional, todos os
projetos inovadores tendem a obter excelentes resultados. Por outro lado, procure definir o seu papel na sociedade.

Virgem (24/8 a 23/9)

Solução

A vida afetiva evolui positivamente. Esta é uma boa ocasião para ajudar as pessoas mais próximas e tudo
tende a decorrer de forma muito positiva.
A nível profissional, acredite em si e comece seriamente a pensar que pode
concretizar os seus planos. Neste sentido, não tenha receio de avançar.

Peixes (20/2 a 20/3)
A vida afetiva está voltada
para a expansão interior. Talvez agora
sinta uma maior curiosidade pelas questões relacionadas com o campo espiritual. A nível profissional, use a sua
criatividade com fé e procure encontrar
soluções para poder desenvolver atividades conciliáveis com a sua vocação.
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A arte bonecreira da Lagoa e as estratégias para
a sua preservação
Igor Espínola de França
Coordenador de Educação
e Cultura da CML

A modelagem de figuras
de presépio nos Açores foi, certamente, promovida por influência da
Ordem dos Franciscanos, que tinham uma grande devoção pelo
culto da Natividade, tendo São
Francisco de Assis sido o responsável pela construção do primeiro
presépio em Greccio, no ano de
1223. De facto, foi esse instituto religioso que acompanhou os primeiros povoadores açorianos, com a
incumbência de lhes conferir formação espiritual, bem como em Álgebra e em primeiras letras. No
concelho de Lagoa a construção da
sua casa conventual de Santo António terá, seguramente, constituído
um fator decisivo para a implemen-

tação daquele culto, que a modelagem de figuras de presépio materializa e sustenta. Com a extinção
das Ordens Religiosas, em 1832,
esta prática parece ter-se difundido
na população, mas é na sequência
da abertura das fábricas de cerâmica, Vieira em 1862 e Leite em
1872, que se criam condições favoráveis para o aperfeiçoamento das
figuras, que passam a ser produzidas com recurso a moldes de
gesso. Nesse período, alguns dos
ceramistas que ali trabalhavam
abriram em suas casas pequenas
oficinas onde, em horário extralaboral, criavam figuras de presépio,
com a intenção de aumentarem os
seus rendimentos. A articulação
desta atividade com o movimento
regionalista do século XIX culminaria, no século XX - com o apoio, e
influência, da elite intelectual micaelense onde se destacaram figuras
como Armando Côrtes-Rodrigues,
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Domingos Rebelo e Carreiro da
Costa, - na afirmação de uma verdadeira arte popular, idiossincrática
da Lagoa, cujo figurado representa
quadros bíblicos, em convivência
com quadros regionalistas evocativos de atividades quotidianas do
mundo rural. Nesse processo desempenhou papel de relevo Luís
da Luz Gouveia, quer pela qualidade das figuras que produziu,
quer pela persistência no recrutamento e, ainda, no exemplo que
constituiu para os ceramistas bonecreiros mais novos.
Ciente da relevância desta atividade a Câmara Municipal de
Lagoa tem investido, desde a década de oitenta do século passado,
na preservação da arte bonecreira,
promovendo o seu estudo. Este esforço pioneiro foi desenvolvido em
parceria com a Universidade dos
Açores e coordenado pelo investigador Rui de Sousa Martins, tendo
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permitido, nomeadamente, organizar uma coleção e identificar as autorias de muitas figuras imbuídas
de particularidades estilísticas. A
criação do Museu de Lagoa-Açores
constituiu uma oportunidade para
que parte dessa coleção fosse exposta com carácter duradouro, no
seu Núcleo Museológico do Presépio concluído em 2019, e intencionalmente localizado no antigo
convento franciscano. O Museu
disponibiliza, também, a mufla da
sua oficina para a cozedura das figuras produzidas pelos bonecreiros, e a sua loja para a venda das
mesmas, bem como mantém online a Rota Bonecreira que mapeia
os últimos cinco lagoenses que
exercem a atividade, divulgando a
sua obra e os seus contatos.
Dando continuidade a todas estas
ações, que visam garantir o prosseguimento da produção artesanal
das figuras de presépio típicas do
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concelho, a autarquia celebrou este
ano parcerias com as escolas Básicas Integradas de Lagoa e Água
de Pau, e com a Escola Secundária
de Lagoa, tendo arrancado no corrente ano letivo o projeto “Novos
Bonecreiros”, com o qual se pretende despertar na população o
gosto pela atividade. Nesse sentido, foi concebido um manual pedagógico com informação sobre as
regras e técnicas da arte, acompanhado de vídeos explicativos, e
dada formação certificada aos docentes das áreas artísticas. Esta
ação, que facultará o contato de
toda a comunidade estudantil do
concelho com a arte bonecreira, vai
ser conjugada, no início do próximo
ano civil, com a formação aberta à
população em geral, completando
uma estratégia abrangente que
visa perpetuar esta particular forma
de arte, que justifica o epíteto de “cidade presépio” atribuído à Lagoa.
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