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Sinalizações de menores em risco
aumentam para 287 na Lagoa
De acordo com a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ), o número de crianças negligenciadas aumentou em 2021
no concelho. Famílias afetadas pelo consumo de droga na origem de muitos problemas
Pág. 3

© DL

Ribeira Grande
disponível para
integrar projeto
de ciclovia que
ligue concelho
à Lagoa e a Ponta
Delgada
Pág. 7

Ativista ambiental
sensibiliza alunos
para recolha de lixo
Pág. 10
PUB.

Percorremos o Expolab
e contamos como é o único
Centro de Ciência Viva
dos Açores
Pág. 6

Lagoa cria licor
em homenagem
aos frades
Franciscanos Pág. 8

2

OPINIÃO

MARÇO 2022

Cultura só para alguns?

F

resquinho é o relatório, acabadinho de sair
com os resultados do
inquérito,
realizado
em 2020, sobre as práticas
culturais dos portugueses. O
referido trabalho, encomendado pela Fundação Calouste
Gulbenkian e espelhando todo
o território português (ilhas incluídas), teve como primordial
intuito traçar o perfil de hábitos
de consumo cultural do público português e como referenciado no estudo, “os domínios
pesquisados abrangem consumos culturais através da Internet, da televisão e da rádio;
práticas de leitura em formato
impresso e digital; frequência
de bibliotecas, museus, monumentos históricos, sítios arqueológicos e galerias de arte;

idas ao cinema, concertos e
espetáculos ao vivo, incluindo
festivais e festas locais; participação artística e capitais culturais.”
Estava curiosa para ler a síntese dos resultados e, caros
leitores, tenho a dizer-vos que
não podemos estar orgulhosos. Ao longo de cerca de 100
páginas, os dados revelam alguma preocupação, pois, ao
que parece, nós, portugueses,
somos fraquinhos nesta matéria, colocando-nos, de um
modo geral, no patamar em
que a população consome
pouca cultura. Pessoalmente, estes resultados não me
surpreendem. De forma breve, destaca-se entre as várias
áreas alguns dados que saltam
mais à vista, nomeadamente,

61% dos portugueses inquiridos não leram um livro no último ano, (antes da pandemia,
ressalve-se), 90% vê televisão
pelo menos uma vez por dia,
apenas 28% visitaram espaços museológicos e somente
31% visitaram monumentos
históricos.
Resumidamente podemos concluir, a partir desse inquérito,
que existem três fatores decisivos a contribuir para as diferenças dos hábitos culturais: a
idade, o nível de escolaridade
e os rendimentos. A idade está
relacionada com o nível de
(des)interesse nas atividades
culturais. Por sua vez, pessoas
com um maior grau de instrução e estabilidade financeira
têm uma participação mais ativa no consumo de cultura, in-

Joana Simas
Museóloga
fluenciando, indubitavelmente,
os hábitos familiares das gerações descendentes ao proporcionarem experiências culturais.
Os produtos culturais disponíveis para usufruto da sociedade são, ainda, encarados como
bens de luxo e não de necessidade. Normal, quando os rendimentos familiares são baixos
e há que priorizar os bens de
primeira necessidade em detrimento de coisas consideradas,
neste caso, de supérfluas.
Paralelamente ao acesso vedado por motivos financeiros,
julgo que também o nível de
desinteresse pelas atividades
culturais tem subjacente uma
barreira psicológica “isto não
é para mim”, relacionada com
as palavras “artes” e “cultura”.
Diante de tais resultados

constata-se que há uma clara
e urgente necessidade de se
reverter esta situação, permitindo uma melhor reflexão em
torno do tema. Soluções ideais
com impactos milagrosos não
creio que existam, mas a curto,
médio e longo prazo têm de ser
traçadas estratégias que passam pelo reconhecimento da
cultura como uma necessidade
básica para o desenvolvimento
do conhecimento da sociedade, reclamando-se um maior
investimento económico neste
setor. Mas isto não é tudo. São
precisas, igualmente, mudanças de hábitos e de mentalidades através de incentivos. Só
quando se valorizar e apostar
na cultura acessível a todos
poderá ser mudado o paradigma cultural.

Eurico Caetano
Padre

Não somos descartáveis!

C

onfesso que fui ingénuo o suficiente para
acreditar que a pandemia pudesse trazer mais humanidade às nossas
vidas, cada vez mais marcadas
pelo egoísmo, pela ganância e
pela solidão. Enganei-me!
Infelizmente, não resolveu, apenas agudizou a ferida, levando-nos ao abismo da humanidade,
pois esqueceu aquilo que deveria definir-nos como homens e
mulheres: a relação e o cuidado
uns pelos outros.
Deixamos que se instalasse o
medo e a irresponsabilidade
dos nossos atos, como se os
outros não fizessem parte de
nós ou, até mesmo, como se
não existissem. Aliás, até existem, enquanto nos servem,
como qualquer outra mercadoria ou bugiganga. Depois, descartamo-la.
Basta olharmos à nossa volta e

encontramos muita gente indignada com tudo e com todos, a
fazer exigências desmedidas,
a servir-se dos outros para os
seus objetivos pessoais, a olhar
apenas para si e a esquecer os
outros, a começar pelos mais
novos, mais velhos e mais necessitados.
Como já tenho partilhado noutros púlpitos, é triste vermos
crianças órfãos de pais vivos
porque não sentem o carinho,
a preocupação e a atenção
dos pais; apenas recebem rispidez na resposta e desamor
nos atos, como se de um empecilho se tratasse. É desumano olharmos para os rostos
marcados pelo tempo, por uma
vida, muitas vezes de sofrimento e sacrifício (idosos e doentes)
que, apesar da responsabilidade que temos de os proteger,
não fomos criativos o suficiente
para os fazer sentir presentes,

queridos e amados, e às vezes
até abandonamo-los em lares e
hospitais, como se fossem lixo
– e quando alguém os vê, vê-os
lavados em lágrimas e assolados por sentimentos de culpa e
pensamentos de peso. É desolador vermos pessoas necessitadas de algo, seja de atenção
e amor seja de bens materiais
e verificarmos que a sociedade
está alheada a essas circunstâncias e a viver como se não
fosse problema seu.
Ficamos incrédulos com o rumo
que estamos a trilhar. Como podemos deslumbrar-nos com o
avanço da ciência e da tecnologia (que também nos destrói)
e não somos capazes de nos
deslumbrar-nos com a humildade do sorriso de uma criança?
Como podemos ficar encantados com novas descobertas e
não com as rugas das histórias
dos nossos idosos? Como po-

demos encher-nos de música e
bebida e não sermos capazes
de partilhar o que somos com
aquele que está ao nosso lado
e precisa de nós?
A humanidade precisa de se (re)
encontrar. Não pode continuar
a olhar para problemas como
a tensão Rússia-Ucrânia ou tal
como os migrantes que chegam
à costa europeia como se fosse
um problema apenas para os
responsáveis políticos. Não podemos continuar a ver a agressividade entre crianças, adolescentes e jovens, como algo
normal e reportando a responsabilidade para a escola. Não
podemos continuar a encontrar
idosos em solidão nas suas casas e no abandono de casas de
acolhimento, como se fosse um
problema das suas famílias, das
instituições e do Estado. Não!
Chegamos ao ridículo de nos
preocuparmos com a sede em

países pobres (e é motivo de
preocupação) e não queremos
saber do nosso vizinho que muitas vezes tem sede de um olhar
e de uma palavra amiga.
Estes problemas são nossos.
São dos homens e mulheres
deste tempo, que precisam mudar de prioridades, que precisam de encontrar a esperança
de com a próprias mãos construir um mundo mais humano.
Precisamos de ser criativos no
regresso àquilo que nos define.
Precisam-se de homens e mulheres que promovem encontros onde haja partilha, alegria,
atenção… encontros onde nos
doamos para que o outro seja
mais feliz e não um acessório
com tempo útil de vida.
Não somos descartáveis. Somos homens e mulheres que se
devem definir pelo amor: amor
que cuida, respeita, liberta e
realiza.
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CPCJ com mais 40 sinalizações de menores
em risco face a 2020 na Lagoa
Nova presidente da Comissão de Proteção de
Crianças e Jovens, Edite Preto, alerta para a
necessidade de reforçar os cuidados de saúde
mental e revela que dois recém-nascidos
foram abandonados pelos pais
Por

Clife Botelho

DL: Porque aceitou este desafio?
Porque estou sempre ligada
à infância e juventude, foi um
desafio que aceitei como uma
missão. Quero fazer a diferença na vida de alguém, nem que
seja, às vezes, só com uma palavra.
DL: Com todo o impacto trazido pela pandemia, a CPCJ
considera que os direitos da
criança estão salvaguardados?
A prova de que não estão, é que
nós tivemos um ano recorde de
sinalizações. O ano passado —
vou falar de dados até 31 de
dezembro — tivemos 287 sinalizações. Sendo que, se considerarmos que a população que é o
nosso alvo, entre os 0 e os oito
anos, na Lagoa, rondará cerca
de 2.800, estamos a falar aqui
de uma percentagem bastante
considerável. O que me preocupa a mim, e à equipa, é que
grande parte das sinalizações
do passado ano foram associadas a negligências e a violência
doméstica, problemas sociais
que dizem respeito a todos. As
negligências foram desde o deixar as crianças por si só, praticamente ao abandono, nalguns
casos, não segurar cuidados
básicos de saúde, educação,
cuidados básicos que é necessário ter com crianças e jovens.
E tivemos crianças recém-nascidas [duas] alvo de abandono
o ano passado, o que é dramático e o reflexo daquilo que se
está a passar a nível social no
nosso concelho, infelizmente.
Os abandonos dos recém-nascidos estiveram relacionados
com negligência e consumos.
Tivemos 19 institucionalizações.
De 2020 para 2021 tivemos um
aumento de 40 sinalizações, o
que é significativo.

DL: A maior taxa de abandono
escolar continua a verificar-se entre os 11 e os 17 anos?
Sim. As questões escolares e
as sinalizações das escolas são
essencialmente dentro dessa
faixa etária. Inicialmente as entidades sinalizadoras, ao longo
dos últimos anos, têm sido as
escolas a principal entidade que
faz a sinalização. Este ano, para
além das escolas, temos aqui
um grande número de sinalizações que chegam via PSP. São
as sinalizações que vêm das
violências domésticas, de denúncias de consumo, de outras
questões socialmente graves.
DL: A CPCJ já disse que há
casos de consumo de droga
sinalizados. De que forma esses consumos estão a afetar
as famílias?
Posso-lhe dizer que, no ano passado, de todas as sinalizações,
36 por cento estavam ligadas a
consumos de alguma forma. Ou
porque o pai consome, ou porque a mãe consome. Ou porque
alguém relacionado diretamente
com a criança, às vezes companheiros dos pais, das mães, é
um número considerável.
DL: E ao nível da violência
doméstica, verifica-se um aumento?
Verifica-se um aumento. E eu
penso que isto é crescente, porque tivemos o ano passado um
aumento bastante considerável
de situações de violência doméstica. A PSP faz a comunicação quando existem menores
envolvidos. E este ano estamos
em meados de fevereiro e já temos um conjunto de denúncias
considerável de situações de
violência.
DL: Na saúde mental disparou
o número de casos de necessidade de apoio psicológico
entre as crianças. Há dados
sobre isso?
Esse estudo está a ser feito
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Edite Preto tem 50 anos e é professora desde 1993

e nós vamos voltar a reforçar
esse apelo, porque nós temos
aqui uma questão de base. Muitas das vezes para as crianças
estarem bem, o pai, a mãe, o
cuidador tem que estar bem. A
dificuldade coloca-se com os
adultos, porque por princípio,
há uma sinalização para o serviço regional de Saúde, depois o
médico de família encaminha um
acompanhamento psicológico
ou psiquiátrico e as listas de espera são dramáticas. Essa tem
sido a maior dificuldade. Nas
crianças e nos idosos, um ano é
uma eternidade. Para uma criança estar um ano em situação de
instabilidade é uma imensidão
de tempo que vai trazer consequências inevitáveis para o seu
desenvolvimento global. A dificuldade é termos a resposta em
tempo útil para que no espaço
daquilo que é a nossa intervenção máxima — podemos fazer
intervenção até 18 meses —
conseguíssemos respostas para
estabilizar uma família, para dar
ali um garante de que as coisas
têm tudo para melhorar.
DL: Nesse sentido, que apoios
é que a CPCJ tem de outras
instituições?
Em termos de colaboração entre
entidades, nós funcionamos em
pleno. Mas mesmo com essa
colaboração, depois as respostas nem sempre acontecem. A
Câmara Municipal abriu recentemente um Gabinete de Apoio
Psicológico e o que se percebeu
logo é que em poucas semanas
já não tinham capacidade de

resposta para as solicitações.
Isto é bem visível da necessidade que existe deste apoio.
DL: O que é que poderia ser
feito de forma a solucionar?
Sobretudo reforçar recursos
humanos na área da saúde
mental. E, acessível a todos,
porque estamos a falar aqui de
uma franja da população que
não tem recursos financeiros
para pagar acompanhamentos
psicológicos, psiquiátricos no
privado.
DL: Continuam a ter famílias
que pedem a institucionalização?
Nós tivemos situações de acolhimentos no ano passado por
diversos motivos. Por abandono, a questão dos recém nascidos que foram abandonados,
mas também associados ao
consumo dos pais. E tivemos
situações de acolhimentos por
negligências, ou seja, os pais
não foram capazes de assegurar
os cuidados básicos e mínimos
necessários depois de muitas
tentativas. O acolhimento é,
preciso que fique muito claro, é
o último recurso. Nós tentamos
ativar familiares próximos, família
alargada, até encontrar alguém
disponível para colaborar connosco e estabilizar aquela criança ou jovem. Quando isso é de
todo impossível, é que se coloca
a situação do acolhimento.
DL: Há casos de sinalizações
de bullying e cyberbullying?
Há e tenho a certeza, até pela

minha função como professora, com a questão do ensino à
distância, isto agravou-se. Eles
passaram muito tempo à frente
dos computadores e começaram a aparecer mais sinalizações associadas ao bullying e
ciberbullying. Não são muitos,
mas há casos em que os pais
foram mesmo fazer denúncia
na PSP. Temos um aumento de
casos associados ao bullying
e aos consumos, e graves. As
sintéticas são um flagelo, pais
e irmãos mais velhos que consomem. Os efeitos são devastadores, começam a ter alucinações e aquilo para eles é a
verdade deles, é dramático.
Gostava de sublinhar também
que tenho uma equipa super
dedicada. Ainda há dias recebi uma denuncia de que haveria crianças numa situação de
fome, no mesmo instante, sem
pensar se havia casos de covid,
fomos fazer uma visita domiciliar de urgência, ou seja, a nossa ação nunca parou. E nunca
parou porque cada minuto na
vida de uma criança é precioso.
DL: Enquanto presidir à
CPCJ, o que pretende implementar?
Acima de tudo aproximar a
CPCJ da comunidade, aproximar, esclarecendo. Temos que
apostar numa literacia de direitos das crianças. Se eu conseguir que daqui a três anos toda
a gente olhe para o seu lado
e perceba que temos todos
responsabilidade nas nossas
crianças, missão cumprida.
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Expolab. Um mundo de ciência
aberto a todos no coração da Lagoa
É o único centro
de ciência viva dos
Açores. Qualquer um,
adulto ou criança, o
pode visitar, fazer
uma atividade
prática de forma
independente e
conhecer mais sobre
o mundo em que
vivemos

© CORTESIA EXPOLAB

Por Sara Sousa Oliveira

A sala chama-se Doing e tem
duplo sentido: “é uma mistura
de doing com o som das molas
‘doing doing’, é como se fosse
uma oficina criativa de pôr as
mãos na massa”, começa por
explicar Carolina Ferraz. É licenciada em Ciências do Ambiente
e técnica superior no Expolab Centro de Ciência Viva, localizado no Tecnoparque, no Rosário,
Lagoa. É ela que guia o Diário da
Lagoa (DL) pelos três pisos do
espaço.
A sala Doing fica a poucos metros da entrada principal e nela
estão todo o tipo de materiais:
tubos de cartão, fita cola, caixas
de ovos ou pequenos circuitos
eléctricos. Tem várias mesas
de madeira — construídas com
paletes —, e bancos espalhados pelo espaço. Tudo para
que crianças e adultos possam,
de forma autónoma, fazer ciência com as próprias mãos. “As
famílias vêm para aqui, pegam

Equipa do Expolab é constituída por uma dezena
de colaboradores de várias áreas

nos materiais e vão para uma
bancada. Nós tentamos não interferir muito com as visitas para
as pessoas estarem à vontade,
experimentarem, testarem, errarem, mas estamos sempre aqui
para prestar apoio”, garante a
responsável. Muitos dos materiais disponibilizados são reutilizados ou iriam para a reciclagem, caso não viessem parar a
este ateliê do Expolab.
“Queremos que quem nos visite seja protagonista”, assegura
Carolina.
O Expolab é o único Centro de
Ciência Viva dos Açores e um
dos quatro centros da rede regional da ilha de São Miguel, a
par do Observatório Vulcanológico e Geotérmico dos Açores
(OVGA), igualmente localizado
na Lagoa, do Observatório Astronómico de Santana (OASA),
na Ribeira Grande, e do Obser© DL

Exposição dedicada ao lixo marinho alerta
para o problema ambiental

vatório Microbiano dos Açores
(OMIC), situado nas Furnas.

Pandemia faz aumentar
cancelamentos e diminui número
de visitantes
Explorar a biodiversidade, sob
as suas várias formas, é a principal bandeira do Expolab. Em
2021, este centro de ciência recebeu mais de 12 mil visitantes.
Mas em 2019, antes da pande-

“

zena de colaboradores de várias
áreas. O Expolab é gerido pela
Sociedade Afonso Chaves, uma
associação não governamental
e sem fins lucrativos com estatuto de utilidade pública desde
2004.
Os três laboratórios do Expolab,
todos com anfiteatro, acabam
por ser os ex-libris do espaço.
É neles que as turmas ou até
mesmo qualquer pessoa que

Queremos que quem
nos visite seja protagonista”
- Carolina Ferraz

mia entrar no arquipélago, esse
número era superior a 23 mil.
Quem os visita são sobretudo
alunos do primeiro e segundo
ciclo: “temos muita dificuldade
em atrair alunos do secundário”, lamenta Carolina Ferraz. O
transporte, muitas vezes, é um
problema, quando não é assegurado pelas entidades públicas, mas o número de infeções
devido à covid-19 os isolamentos tem sido o grande entrave
às visitas. No dia em que o DL
visitou o centro, estava agendada a visita de uma turma de uma
escola da ilha, mas à última da
hora, acabou por ser cancelada.
Ainda assim, o centro prossegue com o trabalho e atividades
sobretudo direcionadas para os
mais jovens.
No espaço trabalham uma de-

visite o espaço, pode explorar a
vida em laboratório. “As visitas
espontâneas têm, na entrada,
uns kits, umas caixinhas, em
que vem todo o material e todo
o protocolo em que a pessoa
escolhe a atividade, vai com a
caixinha para o laboratório e faz.
São coisas super simples que as
crianças a partir dos dois ou três
anos conseguem fazer”, assegura ao DL, Carolina Ferraz.
Espalhados pelos três pisos
estão ainda várias exposições.
Logo no piso de entrada, “Porque somos como somos?” é simultaneamente pergunta e mote
para a exposição, que mesmo
não sendo permanente, está no
Expolab há vários meses. Resulta de um consórcio de três
centros de ciência viva do continente e “é uma explicação de

como é que foi a evolução das
espécies desde o início de tudo,
como foi a formação da terra,
como temos esta diversidade
enorme, são módulos de experimentar”, explica a técnica superior que conduziu o DL pelo
Expolab.
Na piso menos um, o tema dos
oceanos é dominante. Tem também elementos ligados à física
e à matemática, mas a exposição sobre o lixo marinho salta
à vista. Em diferentes painéis
explicativos, fala das causas e
do impacto que tem no meio
ambiente tendo resultado de um
projeto de literacia dos oceanos
financiado pelo Fundo Azul.
No primeiro piso, está todo o
universo ligado às novas tecnologias: uma impressora 3D
e as respetivas impressões em
três dimensões das ilhas dos
Açores, por exemplo, e até de
pessoas. “Este aqui é o senhor
Duarte da recepção”, explica
Carolina Ferraz, mostrando uma
pequena figura de plástico verde. “Faz-se o scan da pessoa,
passa-se para o programa e
a impressora imprime, temos
montes de solicitações”, assegura. Para além da impressora
a 3D, há também óculos de realidade virtual ou experiência de
realidade aumentada, tudo na
chamada “Tech Room”.
Apesar de não ter muitos anos,
o edifício do Expolab apresenta
infiltrações e “o financiamento
para as obras, sim, é um problema”, revela Carolina Ferraz.
Para além disso, a responsável também gostaria que fosse
mais fácil mais alunos de outros
concelhos visitarem o Expolab:
“muitas vezes a deslocação de
outros concelhos mais longínquos não é fácil. No nordeste
vamos nós lá fazer as atividades
mas às vezes queremos trazê-los e é muito complicado”, diz.
As visitas para as turmas são
gratuitas. As famílias com filhos
até aos 17 anos pagam cinco
euros. Os bilhetes individuais
são dois euros e as crianças até
aos seis anos têm entrada gratuita num autêntico mundo com
quase tudo por descobrir.
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Ribeira Grande retoma festividades e vê com bons olhos
ciclovia que ligue o concelho à Lagoa e Ponta Delgada
O presidente da
Câmara da Ribeira
Grande, Alexandre
Gaudêncio, revela
que o município
acolhe este ano
a Festa da Flor, a
Feira Quinhentista e
ainda uma etapa do
campeonato nacional
de surf
Por Clife Botelho

Em entrevista ao Diário da Lagoa
(DL), Alexandre Gaudêncio, 39
anos, fala da cidade onde nasceu e que dirige desde 2013,
quando foi eleito presidente da
Câmara Municipal da Ribeira
Grande. É licenciado em gestão
pela Universidade dos Açores
(UA), mestre em Ciências Empresariais e autor de três livros.
Aprendeu a tocar violino, em
criança, foi jogador do Sporting
Ideal, escuteiro, catequista e
maestro na tuna académica da
UA. É militante do PSD desde
os 18 anos e, antes de ingressar
na autarquia ribeiragrandense,
trabalhava na área dos seguros.
O DL quis saber o que a Ribeira
Grande pode esperar do executivo que lidera.
DL: Vamos recuar um pouco
no tempo. Como nasceu o interesse pela política?
Nasceu quase espontaneamente, porque se calhar comecei a
ganhar o bichinho porque o meu
pai foi presidente de junta durante alguns anos na Ribeira Seca,
de onde sou oriundo, aqui da
Ribeira Grande. E eu fui vendo
e acompanhava já desde tenra
idade a sua atividade. Depois,
por outro lado, através da minha
mãe, os meus pais são professores e fui-lhes acompanhando
nessas lides mais sociais.
A entrada na política propriamente dita, surgiu quando tinha
18 anos, em 2001, por convite
do então presidente da junta
da Ribeira Seca e, agora, vice-presidente da câmara, o Carlos
Anselmo, para fazer parte da Juventude Social Democrata. Foi aí
que nasceu essa ligação à polí-
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Alexandre Gaudêncio foi reeleito nas últimas autárquicas
para mais quatro anos à frente da autarquia ribeiragrandense

tica como militante ativo, desde
os 18 anos.
DL: As últimas eleições autárquicas foram mais desafiantes
do que as anteriores?
Sim, sem dúvida. Mais que não
seja pela questão da pandemia.
Nós estávamos aqui, literalmente a fazer um teste à nossa atividade como câmara municipal,
propondo uma reeleição, era
quase avaliar aquilo que tínhamos feito. Se tinha corrido bem
ou mal. Como sabe, a questão
da pandemia, particularmente na
Ribeira Grande e mais especificamente em Rabo de Peixe, foi
bastante agressiva e com medidas restritivas muito agressivas.
DL: Existe algum plano específico para a vila de Rabo de
Peixe?
Especificamente para Rabo de
Peixe, não. Mas nós estamos
muito atentos à questão, principalmente, do abandono e absentismo escolar que, no concelho, embora não tenhamos
ainda números oficiais, sabe-se
que na região assume valores
muito superiores ao todo nacional. Nós vamos avançar, e o
município já disse isso, com um
plano de combate ao abandono
e absentismo escolar. Claro que
será feito um retrato de todo o
concelho, onde devido à sua
dimensão, Rabo de Peixe, assume uma relevância que não
é comparável sequer com outro
território aqui do nosso concelho. Por isso mesmo há que ter
uma atenção especial a este fe-

“

Nós acreditamos piamente
que este ano será o ano da retoma”

nómeno em particular, quer na
vila de Rabo de Peixe, quer no
concelho.
DL: A Ribeira Grande é conhecida como a Capital do Surf
nos Açores. Neste âmbito e no
que diz respeito ao turismo o
que se prevê para este ano no
concelho?
Vamos ter uma etapa do nacional de surf este ano que será no
mês de junho, vamos ter uma
prova do nacional de surf e isso,
paralelamente com outras provas que já vínhamos a realizar,
nomeadamente o Mundial de
Surf. Este ano está também previsto o ProJunior de surf que dá
uma dimensão internacional à
Ribeira Grande. E é interessante ver que cada vez mais temos
sido procurados por isso. Já se
vê inclusivamente muitos alojamentos locais a dizer que têm
condições para alugar pranchas
ou colocar as suas pranchas de
surf à entrada da porta.
DL: Quais são os principais
desafios nesta fase de pós-pandemia?
Nós acreditamos piamente que
este ano será o ano da retoma.
A partir da Primavera, a Ribeira
Grande está a preparar um plano
bastante intensivo de atividades
no âmbito de eventos culturais
para promover a cidade. A começar desde logo com a Festa

da Flor que queremos retomar o
figurino que tínhamos antes da
pandemia, com o cortejo alegórico, com a participação de
todas as freguesias, envolvendo
a comunidade local. Isto está
previsto para o fim de semana
de 11, 12 e 13 de maio. Logo de
seguida, queremos promover as
festas da cidade com as tradicionais Marchas de São Pedro
e Cavalhadas de São Pedro. E
retomando também a Feira Quinhentista que é um dos pontos
altos de promoção do concelho
que será no segundo fim de semana de julho.
DL: Recentemente anunciaram que iam apoiar cerca de
100 famílias do concelho no
âmbito da habitação. De que
forma isso será feito?
Só no ano de 2021 apoiamos diretamente 100 famílias, no âmbito dos regulamentos em vigor do
apoio à habitação degradada.
Prevemos seriamente neste
mandato, ao longo destes quatro anos, colocar no mercado de
arrendamento ou habitacional a
custos controlados todas essas
soluções que possam abranger estas 500 famílias que estão sinalizadas. Posso adiantar
inclusive que neste momento,
também em parceria com o Governo regional, serão colocados
no mercado de arrendamento
rapidamente 52 apartamentos.

DL: A Câmara da Ribeira Grande pediu mais policiamento
face ao “aumento” de delitos.
A criminalidade no concelho
preocupa-o?
Sim, sem dúvida. Também sentimos a pressão social, quer dos
empresários, quer das pessoas
que se sentem lesadas devido a
esses fenómenos. O que é que
temos feito também em parceria
com a PSP? Temos apostado
muito na questão da vídeo vigilância. Nós já temos em alguns
locais públicos do concelho,
parques de estacionamento,
sistemas de videovigilância que
vai permitindo em caso de algum delito rapidamente se poder identificar o indivíduo e ele
ser presente à justiça. Isto tem
permitido aliviar um pouco essa
criminalidade que aconteceu
mais recentemente. Posso também adiantar que vamos alargar
a nossa rede de videovigilância
a mais zonas públicas do concelho que já estão devidamente
credenciadas e que prevemos
até final do primeiro semestre
deste ano, termos todos os parques públicos da cidade com
videovigilância.
DL: Considera possível ligar
Lagoa, Ribeira Grande e Ponta Delgada através de uma ciclovia?
Não há dúvida que esses três
concelhos, ao nível da economia local, da ilha, são os mais
representativos. Efetivamente
essa questão da ciclovia ou ligarmos de outra forma os três
concelhos, é uma ideia que é
sempre bem-vinda. Não depende única e exclusivamente
dos municípios, estamos a falar de muitas estradas que são
regionais e até concessionadas
como, por exemplo, a SCUT
que liga a Lagoa e a Ribeira
Grande, de forma mais simples.
Estamos sempre disponíveis
e acho que era uma excelente ideia podermos, neste caso,
sensibilizar outras entidades,
nomeadamente o Governo regional, para soluções mais amigas do ambiente. Sem sombra
de dúvidas que a Ribeira Grande quer abraçar esse projeto
desde também que as outras
entidades possam fazê-lo.
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Memória dos frades Franciscanos
eternizada em criação de licor
Por Clife Botelho com Sofia Magalhães

O Diário da Lagoa foi saber como
surgiu a ideia de elaborar um licor
para homenagear os frades Franciscanos e numa visita ao Convento
de Santo António esteve à conversa
com a vereadora da Cultura, Albertina Oliveira, e com o coordenador de
Educação e Cultura da Câmara da
Lagoa, Igor França.
Questionados sobre como e quando
surgiu a ideia, Albertina Oliveira começa por contar que surgiu no Encontro
Nacional da Rede das Cidades Educadoras, em Santo Tirso, onde os participantes foram visitar o Mosteiro de
São Bento de Singeverga.
“Achei piada porque o licor é feito
pelos monges lá do mosteiro que
ainda estão lá. São eles que fazem
de forma artesanal, é produzido e é
engarrafado pelos monges”, destaca a responsável.
Já Igor França esclarece que “nós
não sabemos se eles fizeram aqui
algum licor, documentalmente não
temos nenhum suporte mas nós
sabemos que são tradições franciscanas”. O coordenador explica que

“eles não vendiam licor, como ordem mendicante recebiam ofertas.
Nós sabemos que aqui nesta zona
do jardim municipal tinham a sua
cerca conventual, no fundo é um
espaço verde, cercado, onde produziam árvores de fruto e hortícolas
para consumo próprio”, prossegue.
“Os franciscanos são uma ordem
global, ainda hoje há franciscanos.
Eles regiam-se a nível global como a
ordem missionária que eram e, portanto, essas tradições eram levadas
de casa para casa. Os conventos
eram casas da ordem, as chamadas
casas conventuais”, assegura Igor
França.
Partindo desta ideia, a autarquia lagoense contactou a cooperativa Celeiro da Terra, sediada na Povoação,
em São Miguel. A vereadora da Cultura, Albertina Oliveira, explica que a
cooperativa foi abordada para saber
se queriam ser parceiros do projeto
uma vez que têm vindo “a destacar-se com vários prémios ao nível dos
licores”. Depois do aval, começaram
“logo a trabalhar com base naquilo

que eram as especiarias dos frades
Franciscanos”.
Quanto a datas, a vereadora recorda
que tudo começou em 2018/2019,
sendo que depois “paramos um
pouco, porque não estava previsto
no plano e orçamento esta atividade para aquele ano”. A responsável
pelo pelouro da Cultura esclarece
que tiveram de esperar por 2021
para dar andamento ao projeto que
“ainda levou algum tempo”, porque
“eles fizeram várias experiências
e apresentaram-nos várias hipóteses”, explica. “Primeiro apresentaram uma proposta só de cravo
que se revelou “um sabor muito
intenso”, conta. “Depois apuramos
alguns sabores que estavam muito
fortes, outros precisavam de atenuar
um pouco, o sabor, e pronto, foram
limando alguns, depois no final decidimos que era o cravo e a canela”,
assegura Albertina Oliveira.
Após várias provas de licores, a vereadora conta que o executivo da
autarquia considerou que a bebida
alcoólica doce, na sua atual versão,
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Licor Convento de Santo António está à venda
exclusivamente na Loja do Museu de Lagoa-Açores
possuía um aroma e sabor característico completamente diferente dos
habituais e que surpreendia pela originalidade.
Produzido e engarrafado pela Cooperativa Celeiro da Terra, o Licor
Convento de Santo António é um
produto natural, sem corantes, nem
conservantes, cujos ingredientes
são a água, o açúcar, o álcool, a
canela e o cravo, sendo que uma
garrafa de 200 ml contém um teor
alcoólico de 26% de volume. “Fizemos de início um pedido para mais
de 2.000 garrafas, sendo que depois

pedimos mais 500 para o período de
Natal”.
Apurado o licor para a sua produção
final, escolhidos os ingredientes, a
garrafa e a sua embalagem, o Licor
Convento de Santo António foi colocado exclusivamente à venda na
Loja do Museu de Lagoa-Açores,
em Santa Cruz tendo um custo de
oito euros por garrafa.
“As pessoas devem vir ao Museu
Lagoa-Açores, não é só pelo licor, é
por toda a oferta cultural que o museu dispõe. A loja e todo o espaço
em si,” conclui Albertina Oliveira.

ESCOLAS

Desafio Kahoot
No dia 2 de fevereiro, a turma H do
4. º ano da EB1/JI Dr. Francisco Carreiro da Costa participou no concurso “Desafio Kahoot - Cultura Geral
dos Açores”.
Trata-se de uma iniciativa promovida
pela Direção Regional da Educação,
a Direção Regional da Cultura, a EBI
Canto da Maia e a EBI Roberto Ivens
que pretende incentivar o conhecimento e valorizar as temáticas da
cultura e da identidade açorianas;
promover a adoção do uso de novas
tecnologias no seio da comunidade
educativa e estimular a gamificação
em contexto pedagógico.
Os alunos da turma participaram de
forma empenhada, sendo os vencedores desta Fase de Escola: Miguel
Ferreira, Mateus Cimbron e Miguel
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Vencedores: Miguel Ferreira, Mateus Cimbron e Miguel Sousa.
Sousa. Estes alunos participarão
na Fase de Ilha deste concurso, representando a EBI de Lagoa, o que
muito nos orgulha.

Aluno vencedor do concurso da mascote da BE

Parabéns aos vencedores!
Turma H do 4º Ano, EB1/JI Dr.
Francisco Carreiro da Costa
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A biblioteca da EBI de Água de Pau já tem mascote! Ao longo
do 1.º período, a comunidade educativa participou em força
no desafio lançado por este órgão educativo para encontrar
uma mascote representativa dos seus sentimentos, tarefas e
missão. Graças ao incentivo à participação e apoio dos docentes Carlos Antunes, Elisabete Lopes e Nuno Cunha, os
alunos do 1.º, 2.º e 3.º ciclos participaram no concurso com
bonitas criações, expostas durante o mês de dezembro junto
ao auditório da escola. A grande vencedora foi uma sábia coruja que, com uma citação e uma ilustração alusivas ao Principezinho, conquistou o coração de todos, da autoria do aluno
Lucas Raposo da turma do 4.º D.
Biblioteca Escolar da EBI de Água de Pau

Projeto “Da formação
de Portugal à União
Europeia”

Alunos realizaram uma visita de estudo
ao Banco Alimentar

mática na Região Autónoma dos
Açores e na área metropolitana de
Lisboa.
Estas iniciativas visaram sensibilizar a comunidade escolar para
situações de fragilidade social e
de ameaça à justa distribuição de
bens, tendo em vista gerar procedimentos altruístas capazes de

mobilizar a «partilha de si mesmo».
Quando falamos de «partilha de si
mesmo», queremos contrariar, com
esta reflexão, a toada iminentemente individualista do homem de hoje,
consciencializando os alunos para a
importância da sua ação na construção de um mundo melhor.
Carina Cabral, EBI de Lagoa

Visita de Estudo: OASA e Praia da Viola
Na passada semana um grupo de alunos do secundário,
do núcleo STEM e do Clube
de Robótica, e no contexto do
projeto espacial ISU – In the
search of the uncertain, visitaram o OASA – Observatório do
Espaço Santana Açores, onde
desenvolveram várias atividades relativas aos temas do Espaço. Também “encontraram”
as duas caches sobre esta temática, que existem neste cen-

Concurso elege mascote
para a biblioteca da EBI
de Água de Pau
© DR

Envolver; Motivar; Responsabilizar; Capacitar
Ao longo do primeiro semestre do
corrente ano letivo, a turma C do 6º
Ano de escolaridade da EB 2 Padre
João José do Amaral desenvolveu
múltiplas atividades, na disciplina
de Educação Moral e Religiosa Católica (EMRC), organizadas pela docente estagiária Carina Cabral, sob
a orientação da professora Eduarda
Arruda.
Os alunos realizaram uma visita de
estudo ao Banco Alimentar, na qual
tiveram a possibilidade de granjear
um maior conhecimento sobre a
missão desta instituição, assumindo
uma atitude de voluntariado, através
da preparação de cabazes com o
auxílio das equipas do Banco Alimentar que, posteriormente, foram
entregues a famílias carenciadas.
Receberam, ainda, na sua aula, uma
voluntária da Comunidade Vida e
Paz, que se deslocou de Lisboa até
São Miguel com o objetivo de partilhar a sua experiência com pessoas em condição de sem-abrigo.
Esta atividade consciencializou os
discentes para a importância dos
voluntários na promoção do bem
comum e no cuidado pelo outro.
Sublinhamos a admiração dos alunos resultado do seu desconhecimento da dimensão desta proble-
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tro, nomeadamente “AZGTJ
- E o Espaço aqui tão perto...
OASA” e “StarWars at OASA “.
Aproveitaram a oportunidade
para fazer manutenção a estas
caches e para reformular uma
delas.
O Clube de Geocaching da Escola Secundária da Lagoa realizou, no passado mês de janeiro, uma Visita de Estudo com
alunos, deste Clube, de três
turmas do ensino secundário,

para os trilhos da zona da Praia
da Viola, na zona da Lombinha
da Maia. Para além de serem
percorridos parte dos trilhos
existentes na zona, foram encontradas e registas algumas
das caches existentes na zona.
Os alunos participantes tiveram
uma pequena “formação” sobre: utilização do GPS, comunicações rádio e suas regras.
Clube de Geocaching
da ESL

O Clube Europeu da EBI de Água de Pau está a desenvolver
o projeto “Da formação de Portugal à União Europeia”, que
tem por objetivos: dar a conhecer aspetos fundamentais da
História de Portugal, da formação da nacionalidade até à integração na União Europeia, reconhecer os contributos da
Integração de Portugal na União Europeia e fomentar a participação responsável, ativa e crítica da comunidade escolar.
Os participantes no projeto irão estudar aspetos da História de
Portugal, desde a formação da nacionalidade, passando pela
Idade Média, época dos descobrimentos, lutas liberais, barroco, revolução republicana, Estado Novo, a revolução do 25 de
Abril e a Integração na União Europeia e relacionar a contextualização histórica com a realidade açoriana. Para além destes aspetos, os jovens repórteres europeus da EBI de Água de
Pau irão participar em sessões de intercâmbio com elementos
de Clubes Europeus da Escola Secundária Carlos Amarante,
de Braga, e da Escola Secundária Dr. João de Araújo Correia,
da Régua, através de ações de divulgação das várias regiões
participantes no Projeto. A viagem ao Norte de Portugal está
prevista para 28 de maio a 2 de junho, com passagens pelo
Porto, Guimarães, Braga, Vila Real, Peso da Régua e Lamego.
José Carlos Pereira, Clube Europeu da EBI
de Água de Pau
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Elementos do Clube de Geocaching da Escola Secundária de Lagoa
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Ativista ambiental
sueco que já
percorreu perto de
50 países esteve na
Lagoa para mudar
mentalidades
Palestra de Erik Ahlström na Secundária de
Lagoa alertou alunos para o impacto do lixo no
planeta. Movimento, que já chegou aos Açores,
combina caminhada e recolha de resíduos
Por Clife Botelho

Eram sete da tarde de uma
quinta-feira quando o Diário da
Lagoa recebeu uma nota de imprensa do movimento Plogging
Azores. Plogging é uma modalidade desportiva que utiliza a
caminhada para recolher lixo.
A nota dava conta que, no dia
seguinte, o fundador, um ativista ambiental, o sueco Erik Ahlström, iria estar na Escola Secundária de Lagoa, para realizar uma
palestra.
Na manhã seguinte, já na escola
e entre o frenesim do momento de algo que estava prestes a
acontecer, várias turmas do 10º
e 11º ano foram enchendo o
anfiteatro da escola. Curiosos,
viram Erik Ahlström chegar com
mais alguns elementos, sendo
um deles o empresário Mário Rui
Pacheco, responsável pelo movimento nos Açores.
Rapidamente Erik assumiu o palco e começou por mostrar o que
classificou como a forma correta
de, parar, baixar e recolher o lixo
do chão para de seguida pedir a
todos que se levantassem e retirassem o calçado e as meias.
O riso instalou-se no anfiteatro.
Foram todos surpreendidos.
Sempre em inglês, ao perguntar
o que aconteceria se colocassem fita cola à volta dos dedos
das mãos durante dez horas por
dia, o ativista provocou, do outro lado, um silêncio. Acabou por
ser ele a responder e explicar
que acabariam por não conseguir mexer as mãos.
“Olhem para os vossos pés e
reparem como os põem numa
prisão diária 12 horas por dia”.
Com esta frase conseguiu captar
a atenção de todos e continuou:
“30 por cento de todos os mús-

culos no corpo estão nos pés.
Vocês praticam, treinam os vossos pés?” Os alunos responderam com um “não” em uníssono
e a atenção de todos tinha sido
conquistada.
“Quando constróis uma casa o
que é mais importante?”, questionou. “A fundação, a base. É
isso que é importante. Para conseguir um corpo forte é necessário ter uns pés fortalecidos.”
E começou por explicar a diferença entre dois tipos de calçado, defendendo que os certos
devem ser mais largos na parte
da frente para que os dedos dos
pés se consigam agarrar bem o
chão e não fiquem presos como
acontece na maioria do calçado
comum.
Alertando para a necessidade
de nos conectarmos com a natureza e de como isso começa
por ter os pés bem assentes no
chão, o sueco falava da importância da caminhada com foco
no meio ambiente que nos rodeia, em alerta para os resíduos
que podemos encontrar a poluir
a natureza e de como o gesto de recolher, pode influenciar
quem nos vê em ação, a fazer
o mesmo.
“Vocês vivem numa ilha tão bonita que estão tão dependentes do que está a acontecer no
Atlântico, na vossa bonita ilha.
Se cuidarem dela, terão um futuro fantástico”, assegura Erik
Ahlström.
O fundador do Plogging contou
ainda como a Suécia atravessa
o problema do sedentarismo e
da dependência dos telemóveis
e de como a falta de exercício e
do “não nos mexermos o suficiente” poderá ser catastrófica.
Falou do tempo que os resíduos
demoram a decompor-se na na-

© DL

Erik Ahlström e Mário Rui Pacheco (ao centro) com os elementos
da comitiva sueca na Secundária de Lagoa.

tureza, entre imagens projetadas
na parede, e apelou ao consumo
de resíduos recicláveis. O ativista
contou que no seu país existem
um milhão de fumadores entre
os 10 milhões de habitantes e de
como cada cigarro, atirado ao
chão, se fosse colocado lado a
lado daria para ir de Estocolmo,
a capital sueca, até à África do
Sul, no continente africano, e
ainda voltar para a Suécia.
Depois Erik explicou em que
consiste o movimento “Plogga”
e convidou todos a andar à volta
do anfiteatro a fazer Plogging, a
simular a caminhada, e o gesto
de dobrar as pernas e recolher
os resíduos numa preparação
para o que seria depois feito no
exterior.

Da teoria à prática na Secundária
da Lagoa

Já no exterior, depois de reunir
todos em círculo e soltar algumas frases motivacionais num
breve aquecimento, passou-se à
prática. Numa escola, à primeira
vista sem vestígios de lixo, acabou por se juntar cerca de 12 sacos de pequenos resíduos.
Na ocasião, o Diário da Lagoa
(DL) aproveitou para abordar o
fundador do Plogging, que em
jeito de conversa contou-nos
que esta foi a sua primeira vez
nos Açores. “Estou muito feliz
por ver o quão tudo está limpo, a
forma como cuidam dos jardins
e da relva, penso que devem estar orgulhosos de serem açorianos”.
O ativista sueco diz que consegue “ver nos olhos das pessoas
que sentem orgulho, então não
custa nada apanhar o lixo, porque o lixo atrai lixo, e não faz
qualquer sentido poluir uma ilha
tão bonita como esta. É muito
importante que as pessoas ga-

nhem consciência disso”, alerta.
Erik salienta que nunca imaginou que um dia estaria a ter esta
oportunidade de espalhar a sua
ideia por todo o mundo: “todas
as vezes tenho que beliscar o
meu braço e questionar-me se
estou a sonhar e se isto é real”,
confidenciou ao DL, contando
que já passou por cerca de 50
países desde que tudo começou
há cinco anos. E rematou que
“todas as pessoas podem fazer
a diferença, porque a nossa geração fez asneira. Temos que ter
uma mente Plogga, ou seja, mudar as nossas mentalidades, não
é o teu lixo mas é o teu planeta.
É da nossa responsabilidade, de
todos, porque se limparmos o
ambiente, passamos a confiar
uns nos outros.” Enquanto se
despedia confidenciou que depois iria rumar a Braga, Espanha,
França e Itália com o mesmo espírito de missão.

Como chegou o Plogging aos Açores

Mário Rui Pacheco, já fazia atividade física com um grupo de
amigos, nomeadamente, os
seus amigos Paulo Pacheco e
o Diogo Caetano, quando via
“muito lixo nos trilhos, não havia
aqui essa preocupação ambiental muito vincada, até porque temos este conceito de que somos
uma ilha verde e que não há lixo
em lado nenhum. Efetivamente
existe e quem corre pelos trilhos
consegue perceber que existe
muito lixo”, assegura. Foi assim
que começou a apanhá-lo.
Questionado sobre a origem do
movimento, conta que “nasce
numa ação de formação”. Explica que andou à procura de
conteúdo para fazer uma apresentação e “inocentemente, encontro o movimento Plogging,
uma coisa que eu próprio tam-

bém já tinha por objetivo fazer e,
lá de vez em quando fazia, com
um grupo de amigos, porque
nós recolhemos o nosso próprio
lixo. Então fiz a pesquisa, faço
a apresentação, faço o primeiro
contacto com o Erik e digo que
quero fazer o movimento e pergunto como é que posso fazer e
se existe algum entrave porque o
nome já existe. Ele diz-me “não,
não há qualquer entrave, qualquer um é livre de utilizar o nome
Plogging, em qualquer parte
do mundo, faz isso, tens o meu
apoio”, conta.
O feliz acontecimento dá-se em
2019. Mário Rui conta que fez
algumas ações com um grupo
de amigos em escolas, “desde
escolas profissionais a secundárias, e temos tentado passar
a mensagem. A covid não nos
ajudou, estamos um pouco parados, porque as pessoas têm
medo e não querem vir para a
rua levantar o lixo porque pode
ou não estar contaminado”, revela.

A importância da participação
da comunidade

Quem também esteve presente foi o vereador da Câmara da
Lagoa, Nelson Santos, mostrando apoio à iniciativa. Em
declarações ao Diário da Lagoa,
salientou que “acima de tudo,
a mensagem de sensibilização
ambiental é sempre importante”
sublinhando que “estamos aqui
a falar de uma particularidade,
de um movimento que nasce daquilo que é juntar a atividade de
jogging com a recolha do lixo no
fundo com alegria, naquilo que é
a mudança de um mindset, de
um paradigma em que todos nós
podemos ter pequenas ações
que influenciam o bem estar de
nós todos numa comunidade”.
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Lagoense Gonçalo Cabral abriu o seu primeiro
negócio aos 16 anos
© SOFIA MAGALHÃES

Gonçalo Cabral, 55
anos, já passou por
vários trabalhos,
sempre relacionados
com a hotelaria e
restauração. O dono
de um dos espaços
mais procurados na
Lagoa contou a sua
história de vida ao
Diário da Lagoa
Por Sofia Magalhães

Gonçalo Cabral, natural de
Santa Cruz na Lagoa, está desde sempre ligado ao setor da
restauração mas as artes sempre o fascinaram. Quando ainda frequentava o sexto ano de
escolaridade obrigou-se a ter
de deixar a escola para ir trabalhar com o pai no antigo restaurante Marisqueira, em Santa
Cruz. Começa por confessar
que apesar de ter nascido “entre as panelas”, e de ter talento
para barman, sonhava em estudar desenho, já que gostava
muito de fazer caricaturas. Proporcionou, em outros tempos,
porco no espeto e música ao
vivo no snack bar Senhora da
Graça, no Rosário, mas admite que nunca mais foi possível
devido à vizinhança “eu percebo todos nós queremos ter
descanso ao final do dia mas
nas noites de verão as pessoas
saem de casa às 23 horas”.
Empreendedor desde jovem
Aos 16 anos Gonçalo decide
abrir o seu próprio negócio,
”na altura estava a namorar e
o meu pai não nos dava folgas.
Esta profissão é como uma prisão mas sem grades”, explica,
e acaba por ficar quase sempre
ligado à restauração. O seu pai
queria vender a salsicharia que
tinha e é a primeira vez que
Gonçalo aventura-se no seu
primeiro negócio depois de uns
tempos sem trabalhar. Recorda
que o pai não o levou a sério,
no início, mas que depois de
ter arranjado a fiança para o
negócio,começou “a ganhar

Gonçalo Cabral é o proprietário do conhecido snack-bar Senhora da Graça

gosto”. E prossegue: “ele achava que eu estava a brincar, mas
foi sem dúvida a melhor altura
da minha vida, dos 16 aos 20
anos”. Relembra emocionado
que na altura não tinha poupanças nenhumas e que quem
o ajudou foram os padrinhos
da ex-mulher. Dez anos depois
decide abrir um bar em Santa
Cruz porque o único que havia
era o da Marisqueira e na altura
estava fechado: “como sempre
tive a paixão de abrir um bar,
fechei a salsicharia” avançando sem medos de investir num
novo projeto.
Quando do Diário da Lagoa
(DL) chegou ao snack-bar Senhora da Graça, notou que, por
entre o barulho das chávenas, e
dos clientes a comentar o jogo
do passado fim de semana, os
empregados têm uma relação
de amizade não só com Gonçalo Cabral, mas também com
os clientes.
Carlos Caetano, Ricardo Oliveira, Marco Pereira, Rafael
Pacheco e Gervásio Pacheco
são os membros da equipa do
conhecido café Senhora da
Graça, que contagiam todos
com as suas gargalhadas e boa
disposição. Gonçalo Cabral,
chefe da equipa, conta-nos
que costuma dizer que “o sucesso não depende do patrão,
depende sim dos funcionários
porque ninguém caminha só”.
Hoje, o “senhor Gonçalo” como

é conhecido, tem cinco funcionários mas é ele que tem de ir
lá ajudar todos os dias: “todos
os dias tenho um funcionário
de folga e hoje já tive de vir cá
fazer três horas”, garante.

O primeiro Bar
O seu primeiro bar foi em Santa Cruz, perto da igreja Matriz,
onde passou a fazer o que mais
gostava. Na altura o pai convenceu-o a comprar a fábrica
de gelados que queria vender,
e ficar com o bar da praça de
Santa Cruz mas não resultou:
“com o investimento que fiz no
café ao mesmo tempo que tinha a fábrica de gelados, não
consegui aguentar e acabei por
vender”.
Emocionado relembra que esteve nove meses desempregado, já com duas filhas. “Foi
uma fase muito complicada na
minha vida”, confessa, mas a
luz ao fundo do túnel acabou
por aparecer. Quando o hotel
Bahia Palace abriu, em Água
D´Alto, inscreveu-se e ficou no
bar a trabalhar no que realmente gostava de fazer: “senti-me
realizado porque não tinha formação, não tinha curso, e como
gostava de aproveitar tudo o
que o meu chefe podia ensinar-me, em dois anos cheguei a
subchefe”, relembra orgulhoso.
Quem o contratou já o conhecia da Marisqueira: “ ele sabia
que eu estava mais ou menos

dentro do ramo”. Fez o primeiro contrato de seis meses e já
no segundo ficou efetivo. Três
anos depois sai para integrar
outro novo projeto, o bar do hotel Talisman, em Ponta Delgada, por lhe terem oferecido melhores condições. “Recebi um
convite do senhor Abílio Onofre
para ir para o hotel Talisman”,
conta. Mas essa estadia durou
apenas um ano: “tive de ir para
o restaurante Torre do Pópulo,
com o José Artur, o meu irmão,
onde tivemos muito sucesso”.

O último projeto: Snack-bar
Senhora da Graça
José Carreiro Cabral, pai de
Gonçalo, investe com ele na
compra do espaço que hoje
dá pelo nome de Senhora da
Graça. “Em 2003 não encontrei nada mais pequeno do que
este e eu e o meu pai ficamos
fascinados, então investimos
os dois. Ao fim de seis anos fiquei sozinho e comprei a parte
dele”. Este foi o melhor, mas
também o investimento mais
difícil, garante o empresário.
Em conversa com o DL, Gonçalo conta que o imóvel teve um
custo elevado e que os primeiros anos foram os mais dolorosos. Apesar de estar bem situado passou muitas dificuldades
e agradece principalmente aos
fornecedores que o ajudaram
na fase mais difícil: “eu é que
abria e fechava, durante cinco

anos não tive folgas”.
Por trabalhar tanto, o destino
acabou por o obrigar a abrandar. A certa altura, descobriu
que tinha um problema cardíaco e teve de ir para Lisboa
tratar-se. Recorda com tristeza
que a filha mais velha, Vanessa, ”deixou de tirar o curso de
Turismo para ficar aqui no meu
lugar e foi a partir daí que comecei a tirar uma folga e a fazer
horários por turnos”. Em 2020,
Gonçalo Cabral teve de fechar
o snack-bar devido ao confinamento motivado pela pandemia de covid-19. Conta que
“aqueles 70 dias que estivemos
fechados foi sangue, suor e lágrimas. Trabalhava sozinho, à
porta fechada, fazia quilómetros para trazer o café às pessoas. Quando a polícia vinha
ter comigo porque a concorrência estava a fazer queixas
constantemente, as lágrimas
corriam”, recorda.
Aos 55 anos, Gonçalo Cabral
lembra que “o sucesso não
depende do patrão, depende
sim dos funcionários porque
ninguém caminha só, um bom
empregado não é aquele que
trabalha muito, é aquele que
é sério e honesto porque trabalhar muito e depois não ser
honesto nestas profissões não
vale a pena”.
Depois de vários negócios,
hoje, com 55 anos, diz que é
um homem realizado.
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Na Vila de Água de Pau entrudo ou Carnaval
tem história
© D.R

“(...), há, pois, que aproveitar a
quadra e respirar, por um pouco, a
graça de um sorriso e o prazer de
uma gargalhada.”

© D.R

© D.R

Roberto Medeiros
© D.R

© D.R

Registos de momentos do Carnaval celebrado na Vila de Água de Pau

Se há terra onde a sua população
teima em preservar as suas tradições, Água de Pau é uma delas.
Desde que me lembro e dos
mais velhos ouvi contar, o Carnaval, a par doutras localidades
sempre foi uma série de festas
de regozijo público que se celebram nos dias que precedem a
Quarta-feira de Cinzas, princípio
dos jejuns quaresmais. Em Água
de Pau esta festa ainda não caiu
em desuso como noutras localidades desta região dos Açores.
O Carnaval pauense foi em
tempos um misto de contínuos
folguedos em que celebrar o
Entrudo divertindo-se, era sinónimo de brincar sem tenção ou
intenção de ofender o próximo
mesmo quando se pregavam
partidas carnavalescas.
Nos anos trinta, do século XX,
a par das engraçadas, mas privadas festas de Carnaval que
se desenrolavam nas casas de
algumas famílias que representavam a elite pauense, brilhavam
as jovens damas de Carnaval
com lindos trajes e coreografias
conseguidas a preceito para o
efeito naquela altura.
A exemplo do que se disse, naquela altura, as professoras “Vieira”, desta terra, na defesa das tradições carnavalescas tomavam
as rédeas à iniciativa e organizavam as suas próprias festas.
O próprio “Animatógrafo”, edifício que se localizava na Rua da
Ribeira ao lado também da desaparecida indústria dos vimes
e onde hoje se situa a nova escola Professor João Ferreira da

Silva, foi palco, no passado, de
grandiosas festas e folguedos
carnavalescos onde as duas Tunas – a nova e a velha orientadas
respetivamente por Papandeiro e
Augusto Medeiros Couto – entretiam a população e os entrudeiros
desta e doutras localidades.
Claro que nem só de fantasia e
cultura se cultivava o Entrudo no
passado. Num tempo não muito
distante, foi por vezes também
brutal, onde nas ruas generalizava-se também uma verdadeira
luta em que as armas eram ovos
de gema ou suas cascas contendo farinha, que eram atirados sobre as cabeças dos transeuntes.
Até se jogava ao Entrudo com
laranjas e outras frutas estragadas, ou esfarrapava-se as caras
dos transeuntes e entrudeiros
com corantes de adicionar à cal
utilizada na caiação das casas,
tais como anil, o ocre, o formigão
e até ferrugem e carvão moído.
No entanto tem-se vindo a civilizar o Entrudo e começaram
a aparecer pelas ruas algumas
mascaradas vistosas e interessantes, a par das lutas de água
que ocorrem pela parte da manhã, onde as armas utilizadas
são algumas “limas”, balões e
sacos plásticos com água e até
baldes com água.
É então da parte da tarde que
estas atividades são substituídas
por desfiles de rua de variadíssimos motivos mascarados desde os defensores do ambiente
aos ora pomposos ora ridículos
e grotescos representantes das
mil e uma profissões deste e do

outro mundo.
Mas o que realmente distingue
o Carnaval de Água de Pau das
outras localidades e surpreende
as pessoas que por cá passam,
porque julga-se que só nesta
terra isto se faz é o seguinte: na
noite que antecede a Terça-feira
de Carnaval, ou seja na Segunda
à noite, desenterra-se o Entrudo, juntando-se vários grupos
de pessoas em representação
das suas ruas e agrupando-se
num só ou em dois grupos, vão
munidos de tambores, tachos
e panelas ou tampas daquelas,
bidões, cornetas e outros utensílios que façam barulho. Percorrem as ruas da vila dirigidos por
uma ou duas pessoas que vão
na frente ora com um corno de
boi emitindo sons ruidosos de
aproximação do grupo que quer
“Desenterrar o Entrudo”, ora
então com um archote de fogo,
aceso e que donde a onde vai
esta pessoa soprando para o archote o petróleo armazenado na
boca sempre que o ritual exigia.
Ainda me lembro, já lá vão mais
de cinquenta anos, no início da
década de 1960, ia eu então
num destes grupos quando se
entendeu estender o ritual até
à vizinha freguesia da Ribeira
Chã. Bem, foi o pânico total. A
população interpretou então a
iniciativa muito mal, até porque
nem havia ali luz elétrica ainda e
houve gente que só se destrancou ou saiu à rua quando teve a
certeza de tratar-se de brincadeira de Carnaval e não outra coisa, e sabe-se lá o que lhes ia na

cabeça. Não ganharam para o
susto. Ainda hoje alguns idosos,
daquela localidade, nem querem recordar esta brincadeira de
“mau gosto”, dizem.
Na Terça-feira à noite, quando os desfiles de mascarados
de rua da tarde dão lugar aos
“lençóis brancos” que circulam
pelas ruas a anunciar o “Enterro do Entrudo”. Vão então estas
pessoas envoltas em lençóis
brancos de casa em casa em
forma de despedimento das
brincadeiras de Carnaval e vão
trazendo de cada casa as tradicionais “malassadas” enfiadas
num espeto que sai a prumo por
cima dos lençóis. Procede-se
depois ao enterro do Entrudo.
Assim o mesmo ritual utilizado
na noite anterior repete-se, mas
agora como forma de “Enterrar
o Entrudo”, por mais um ano. A
verdade é que isto vem vindo a
acontecer desde que me lembro.
A par de tudo o que atrás se
disse, graças ao seu povo alegre e festivaleiro, tem-se vindo
a preservar a atividade carnavalesca nesta vila, também este
ano, como nos anteriores, desde
que o Polivalente do Largo dos
Anjos de Água de Pau, ficou
pronto em 1997, e o Pelouro da
Cultura da Câmara Municipal de
Lagoa, iniciou estes Corsos Carnavalescos, que depois, a Junta
de Freguesia vem apoiando ano
após ano, desde a primeira edição. A participação individual e
em grupo constituem ano após
ano, como neste ano se prevê de
novo, um total de participações

que irão colorir a tarde carnavalesca que chamou, quando estiver a ler essa crónica, terça-feira,
pelas 16H00, ao Polivalente,
centenas de populares.
Tem sempre o Júri para a seleção dos melhores e mais criativos, inovadores e alegres desfilantes algumas dificuldades
com certeza, porque têm vindo a
aplicar-se os participantes destes desfiles carnavalescos que a
Junta de Freguesia vem recriando em Água de Pau.
A noite termina quase sempre
ainda com o ajuntamento de
“lençóis brancos” na Praça da
República, antiga Praça Velha,
onde a tradição tem sido, muitas
vezes, premiada pela oferta de
“malassadas” aos entrudeiros
participantes, pela mesma Junta
de Freguesia.
Ainda a respeito do Entrudo ou
Carnaval, há, pois, que aproveitar a quadra e respirar, por um
pouco, a graça de um sorriso e
o prazer de uma gargalhada. Ao
menos nestes escassos dias do
Carnaval, porque a alegria também alimenta com sentimento
saudável que é. Por isso, divirta-se ao menos a juventude com
a descuidada alegria da sua idade. Mas faça-o de maneira sã e
com a consciência serena e pura
buscando na distração um remédio para o seu espírito e não
um veneno para perda da sua
alma e para ruína do seu corpo.
Porque, em verdade se diga, os
tristes são os vencidos, mas os
pauenses não, porque são os
“quiridos”!
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Descubra as diferenças

ÁGUA DE PAU
Antonino Manuel Amaral dos Santos
Nasceu 20-04-1943
Faleceu 10-02-2022
Manuel Elias Ponta Garça Botelho
Nasceu 15-02-1949
Faleceu 07-02-2022

CABOUCO
Mª do Carmo Ponte da Paz Almeida
Nasceu 16-07-1957
Faleceu 02-02-2022

SOLUÇÕES:

Maria Nubélia Martins
Nasceu 21-11-1938
Faleceu 20-02-2022

RIBEIRA CHÃ
Gil da Silva Correia
Nasceu 21-07-1935
Faleceu 31-01-2022

ROSÁRIO

HORÓSCOPO
Carneiro
Amor: começa uma nova fase da sua vida e tudo começa a correr de
forma mais positiva. Neste sentido, procure tomar iniciativas lúcidas
e corajosas.
Trabalho: estão especialmente protegidas as atividades ligadas à área financeira. No entanto, adote uma postura criativa e mostre os seus talentos.
Touro
Amor: atravessa uma época agradável e harmoniosa em termos
afetivos. Aproveite essa excelente energia para consolidar o seu
relacionamento amoroso.
Trabalho: momento favorável para resolver quaisquer situações pendentes. Daqui em diante, seguramente vai conseguir concretizar os seus objetivos.
Gémeos
Amor: este período é fértil em novidades surpreendentes que podem
mudar o seu destino, mas cabe a si tirar o melhor proveito das várias
situações.
Trabalho: a nível profissional, tente liderar os seus projetos de modo a alcançar os
resultados pretendidos. Contudo, prevêem-se ótimos sucessos.
Caranguejo
Amor: preste atenção às pessoas que ama, mas não deixe que ninguém contrarie os seus planos. Neste contexto, evite preocupações
e avance sem medo.
Trabalho: altura certa para reestruturar o campo laboral. Porém, afaste preocupações e aceite mudanças que lhe possam trazer regalias económicas.
Leão
Amor: as suas aptidões naturais estão bastante enfatizadas. Aproveite o seu entusiasmo pela vida para evidenciar a sua faceta criativa e romântica.
Trabalho: ocasião propícia para mostrar o seu valor. Nesta perspetiva, reafirme
as suas ambições e use o diálogo para superar quaisquer obstáculos.
Virgem
Amor: a conjuntura possibilita-lhe estabelecer uma relação proveitosa para ambos os elementos do par. Todavia, assuma um comportamento compreensivo.
Trabalho: deve aproveitar esta etapa protegida para reorganizar melhor o seu
futuro. Há indicações que vai finalmente atingir as metas pretendidas.
Balança
Amor: a vida afetiva é indispensável para o seu equilíbrio individual.
É possível que pretenda canalizar o seu foco para as questões sentimentais.

ASTRÓLOGO Luís Moniz
Consultas presenciais e online
E-mail: rikinho-astro@hotmail.com
Site: http://meiodoceu-com-sapo-pt.webnode.pt/

Trabalho: sente que tem as condições fundamentais para estruturar todos os
assuntos neste setor, mas atue sempre de forma dedicada e disciplinada.
Escorpião
Amor: provavelmente a sua sensualidade está acentuada. Daqui em
diante vai sentir maior predisposto para partilhar o seu amor com
a sua cara-metade.
Trabalho: algumas provações colocam à prova as suas capacidades profissionais, mas assuma as suas responsabilidades e tome decisões mais ambiciosas.
Sagitário
Amor: exponha as suas ideias, mas tenha um especial cuidado com
tudo o que diz de maneira a evitar conflitos que possam prejudicar
a sua evolução.
Trabalho: podem surgir novas oportunidades ou surpresas promotoras de progresso na carreira. Também, os contatos estão especialmente favorecidos.
Capricórnio
Amor: necessita de conversar frontalmente com as pessoas que lhe
estejam a criar problemas. Porém, adote uma postura muito flexível
e diplomática.
Trabalho: perspetivam-se mudanças que podem trazer-lhe melhorias financeiras. Trata-se de um ciclo propício para colocar a sua vida mesmo em ordem.
Aquário
Amor: por um lado, abrem-se novos horizontes em termos de amizade, por outro, pode consolidar laços existentes que lhe proporcionam muita segurança.
Trabalho: naturalmente ocupa o seu pensamento preparando novos planos para
o futuro. Todos os seus esforços e mudanças trarão imensos benefícios.
Peixes
Amor: possivelmente, as influências do seu regente Júpiter podem
trazer-lhe um romance excitante. Se está disponível, não tenha
medo de arriscar.
Trabalho: abre-se um período dinâmico e de novos começos. Acredite no seu
potencial intrínseco, aperfeiçoe a sua fé e tente realizar os seus sonhos.
PUB.

Carlos Manuel Sam Bento
Nasceu 10-08-1942
Faleceu 20-02-2022
Mª do Carmo Soares Borges
Nasceu 05-04-1943
Faleceu 03-02-2022

SANTA CRUZ
António Manuel Soares Ventura
Nasceu 07-08-1952
Faleceu 06-02-2022
Carlos Manuel de Faria
Nasceu 12-03-1937
Faleceu 08-02-2022
Débora Celeste Morais Raposo
Nasceu 23-02-1942
Faleceu 28-01-2022

Agência Funerária
Carvalho
Tel.: 296960180
(atendimento 24 horas)
E-mail:
agenciafunerariacarvalho@gmail.com

ÚLTIMA

São Miguel à vista

Merendário das Piscinas de Santo António, freguesia do concelho
de Ponta Delgada, por Helena Almeida Pereira da Associação Vadios Azores Sketchers
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Alexandre Pascoal

Projectar (o futuro)
A pandemia veio alterar profundamente a
forma como socializamos, sobretudo, devido às restrições sanitárias e ao distanciamento social.
Um dos impactos mais visíveis (e significativos) ocorreu no normal funcionamento das
actividades culturais, recreativas e desportivas.
Apesar de estarmos longe de contabilizar
a real dimensão dos prejuízos infligidos por
este tempo (de avanços e recuos), existem
dados concretos, por exemplo, em relação
ao cinema e às salas de espectáculos, os
primeiros espaços a ser encerrados e, até
ao tempo presente, marcados por vários períodos de interrupção.
Esta situação fez com que a maior parte
dos eventos fossem cancelados, adiados
ou, como solução de recurso, adaptados a
edições online.
Nestes dois anos, a maior parte dos festivais
de cinema premiou filmes que não foram
exibidos em sala, sendo que a maior parte
deles foi vista no sofá através das múltiplas
plataformas de streaming. As quais assis-

Gestor Cultural

tiram a um crescimento inusitado, durante
este período, consolidando a tendência
que já existia, a de transferência dos canais
generalistas para conteúdos pay-per-view
(PPV).
No passado recente, vimos encerrar salas
de cinema tradicional em detrimento de espaços multiplex localizados no interior de
centros comerciais, uma realidade que, também, atingiu os Açores.
Contudo, assistir a filmes em casa não compromete a sua exibição na sala de cinema,
esta passa a ser uma experiência social,
diferenciadora e, expectavelmente, mais interessante.
Ao contrário de alguma opinião mais catastrofista, encaro a difusão do cinema e de filmografia menos reconhecida (das grandes
audiências), por via digital, como uma forma
de chegar a um público novo que, posteriormente, assim o espero, procurará, naturalmente, a exibição numa sala de cinema.
Acredito que qualquer pessoa que goste, ou
se interesse por cinema, acaba por querer
vê-lo em sala, independentemente do for-

mato onde possa tê-lo visto anteriormente.
Dai que, nestes dias que correm, considere
a importância de reabilitar a exibição de cinema em sala, como um serviço público, na
medida em que o encaro como um elemento pedagógico, fundamental e plural.
A resposta a esta intenção está no recente
inquérito às práticas culturais dos portugueses - encomendado pela Fundação Gulbenkian ao Instituto de Ciências Sociais (ICS),
no qual podemos observar que o cinema é a
atividade cultural com a taxa de participação
mais elevada.
Esta reflexão vem a propósito da recente
aposta do município da Lagoa, na obra de
recuperação e de requalificação do Auditório Ferreira da Silva, na vila de Água de Pau.
Um investimento que responde aos naturais
anseios da sua população, acompanhado
por uma intenção de descentralização das
actividades culturais no concelho, o que na
prática corresponderá ao eclodir de uma
nova centralidade com epicentro num equipamento cultural (multifuncional).
É importante que este espaço, à semelhan-

ça de outros que existem na Lagoa, para
além da polivalência que dele(s) se espera,
encontre a sua vocação na memória colectiva que lhe está associada, corporizando as
dinâmicas culturais locais, acolhendo uma
ampla plateia de eventos, sem, no entanto,
esquecer a exibição regular de cinema.
Tal como refere o coreógrafo Rui Horta (Público, 26/01/22), “considero a cultura como
um fim em si mesmo, a nossa matriz identitária. Aproxima-nos, eleva-nos, e ajuda-nos
a cruzar as nossas diferenças – é a cola de
que necessitamos num mundo fracturante.
Mas devemos entender que, num país pleno de oportunidades, só as conseguiremos
aproveitar e, consequentemente, construir
o nosso desenvolvimento, se tivermos uma
população culta e qualificada.”
Este é decididamente um exemplo a seguir,
porquanto pretende constituir-se como um
alicerce substantivo da comunidade onde
se insere, numa dinâmica que visa projectar
o (seu) futuro.
*Por opção, o autor escreve segundo a antiga grafia.
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