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A Teoria e Ficção leva a cabo, no pró-
ximo fim-de-semana, no Pavilhão do Mar, 
a segunda edição do Festival das Pizzas. 
De 3 a 5 de Outubro, Ponta Delgada re-
cebe assim mais um evento, no qual se-
rão servidas uma grande variedade de 
pizzas. Pizzas de queijo, chouriço, mista, 
atum, morcela com ananás, queijo fresco, 
esparregado, vegetarianas, chocolate com 
frutos silvestres, entre outras. Portanto, 
sabores típicos como mais inovadores, a 
pensar nas preferências de todos.

Bruno Correia é o cozinheiro de servi-
ço. Formado no Centro de Formação Pro-
fissional de Capelas, em 2005 consagrou-
se campeão regional de cozinha.

Os bilhetes têm o valor de 7,5€ (1 be-
bida + rodízio de pizza) e de 5€ (1 bebida 
+ rodízio de pizza; até aos 12 anos). As 
bebidas extra custam 1€ cada. As crianças 

até 4 anos têm entrada gratuita. A compra 
dos bilhetes pode ser realizada na Loja 
Açores ou à entrada do festival.

Nos dias 3 e 4 o evento decorre das 
12 horas às 15 horas e das 19 horas às 23 
horas. No domingo, dia 5, o festival não 
sofre interrupções, desde as 12 horas até 
às 22 horas.

Após o sucesso da edição de 2013, a 
empresa Teoria e Ficção organiza este ano 
com óptimas perspectivas, tentando corri-
gir e melhorar o que no ano passado não 
correu tão bem, com a enchente de pesso-
as, não esperadas. Todos os esforços estão 
a ser feitos para que o Festival das Pizzas 
seja um enorme sucesso, um delicioso 
evento. Mais novidades podem ser segui-
das através da página oficial de Facebook, 
em facebook.com/festivaldaspizzas ou 
em facebook.com/teoriaeficcao.

Festival das Pizzas para todos os gostos

             

Dia 28 de Setembro, morreu afogada 
uma criança, com apenas 10 anos de ida-
de, num dos lagos artificiais do campo de 
golfe da Batalha.

Porque morreu aquela criança? De 
quem foi a culpa? 

Claro que analisando, friamente, aque-
la morte, dir-se-ia numa análise leviana, 
que foi dela própria, pois não podia entrar 
naquele espaço privado, sob qualquer pre-
texto, arriscando-se a cair num daqueles 
lagos e, sabendo ou não nadar, afogar-se 
nele. 

Mas não é bem assim que se avaliam 
as coisas pois as mesmas deverão ser ana-
lisadas na sua génese a nunca na sua for-
ma. Aliás estas coisas sucedem, apenas, 
porque o Estado obriga os particulares a 
uma série de regras e imposições, quando 
ele próprio, no seu patogénico desleixo, 
descura as medidas que, por obrigação e 
exemplo, deveria tomar.

Recordo-me de, já há muitos anos, de-
pois de um praticante de golfe que jogava 
só, ter caído num dos lagos quando tenta-
va recuperar uma bola que lá caíra, e de 
ser um grupo de jogadores que lá depois 
passou, que o ajudou a resgatar da água, 
já exausto, da qual não conseguia, pelos 
seus próprios meios, sair. Recordo-me de, 
imediatamente ao sucedido, ter chamado 
a atenção da administração daquele cam-
po de golfe para a perigosidade que havia 
para as pessoas que eventualmente lá caís-
sem. Claro está que a denúncia de tal peri-
go e a necessidade que se tomassem medi-
das para se evitar males maiores, caiu em 
saco roto. Passados todos estes anos, sem 
que nada fosse feito, morreu uma criança 
que, certamente tentando recuperar uma 
bola de um dos lagos, ingénua e descui-
dadamente, escorregou, caiu e morreu lá 
afogada.

Note-se que todos os lagos são imper-
meabilizados com uma manga de plástico 
grosso, escorregadio, e que os mesmos 
têm a forma côncava, nascendo na borda 
dos relvados e afundando até, em alguns 
sítios a uma profundidade próxima dos 7 
a 8 metros de altura. Para além disso, a 
superfície entre o nível da relva e a água, 
forrada do dito plástico escorregadio, tem 
uma distância bastante grande e uma incli-
nação muito acentuada. Por isso, uma pes-
soa que escorregue, não consegue subir 

a rampa de plástico se estiver só porque, 
fatalmente, escorrega para tornar a cair na 
água, acabando por cansar-se e sucumbir 
por exaustão. 

Quanto a mim tudo se poderia evi-
tar se existissem em lugares estratégicos 
bóias para serem lançadas a quem cai na-
queles lagos e obrigatoriamente uma rede 
que fosse estendida pela rampa plástica 
até à água para que as pessoas que hipo-
teticamente lá caiam poderem agarrar-se a 
algo que as ajude a subirem se não tiverem 
ninguém à sua volta. Contudo também se 
deverá dizer que tal qual aquilo está, uma 
pessoa que caia à água e não saiba nadar, 
se tiver apenas um companheiro que even-
tualmente o saiba, o mesmo sem boia e 
a dita rede, saltando para a água em seu 
socorro acabará por morrer também afo-
gado por não poder subir aquela inclinada 
e escorregadia superfície de plástico. No 
caso dos dois não saberem nadar aquele 
que para lá escorregar, só com muita sorte 
se safará de uma morte quase certa, pois o 
seu companheiro nada poderá fazer.

Havendo esta perigosidade, não res-
tam dúvidas que alguém é também muito 
culpado na morte daquela criança. Esse 
alguém, claro está, é sem dúvida o gestor 
daquele campo pois tem no seu seio uma 
ratoeira contra qualquer pessoa que tenha 
a infelicidade de lá cair. Por isso, aqueles 
lagos, tal qual estão concebidos, teriam 
que, obrigatoriamente ter placas avisado-
ras do seu perigo e dispor de meios que 
pudessem salvar quem eventualmente ve-
nha a cair neles. De outro modo aquela ar-
madilha estará sempre apta a tragar vidas.

Depois desta explicação volto a per-
guntar: De quem foi a culpada da morte 
daquele rapaz? Foi apenas dele? 

Seria um sacrilégio dizer que foi ele 
o único culpado pois ele foi apenas a ví-
tima de uma armadilha existente naquele 
campo: como se tivesse sido varado por 
uma qualquer ratoeira lá escondida que o 
engolisse quando por ela passasse. 

Por isso, ele foi atraído, como criança 
que era, por aquele lago calmo, parecen-
do um espelho atractivo ao Sol; reparou, 
encantado, que havia uma linda bola, ali 
mesmo à mão, tendo sido atraído por ela; 
tentou apanhá-la, como se um lindo troféu 
fosse, mas escorregou e caiu na água; sem 
saber nadar, assim como o companheiro 
que assistiu àquela queda fatal, a troco de 
uma bola, pela crença de que nada ponha 
em causa a sua vida, afogou-se; por isso, 
desconhecendo, eventualmente, a profun-
didade daquele lago, entregou a sua vida 
por troca de nada, por uma bola que nunca 
chegou a possuir para sua riqueza e ale-
gria.

Para que nunca mais tal suceda, a ad-
ministração daquele campo, assim como 
do das Furnas, tem que equipar os seus la-
gos com os meios estritamente essenciais 
para que mais ninguém, ingloriamente, se 
afogue naqueles bonitos lagos.  

“O Primeiro dia de Aulas” lançado 
dia 17 nas Portas do Mar

O grupo Publiçor/Letras Lavadas vai 
lançar o livro “O Primeiro Dia de Aulas”, o 
segundo volume da colecção “Vamos Sentir 
com o Necas”, da autoria de Célia Barreto 
Carvalho, Suzana Nunes Caldeira e Pedro 
Almeida Maia, com ilustrações de Ana Cor-
reia. O evento será aberto ao público e terá 
lugar nas imediações do Terminal Marítimo 
das Portas do Mar, em Ponta Delgada, na 
sexta-feira, 17 de Outubro, às 18h30, com 
apresentação de Carolina Cordeiro.

A colecção “Vamos Sentir com o Necas” 
é um projecto fundamentado na Psicologia 
que trabalha as emoções nas crianças como 
forma de favorecer a auto estima, fomentar 
a sã convivência e facilitar o sucesso escolar. 
Em cada livro, o leitor, seja a criança ou o 
educador, pai/mãe ou professor, irá encon-
trar uma história atractiva, em que os pro-
tagonistas são um grupo de crianças e o seu 
amigo especial, o golfinho Necas. Cada his-
tória é seguida de uma secção interactiva de 
estratégias que correspondem a um conjunto 
de ferramentas simplificadas para ajudar a 
criança a lidar com as suas emoções e, assim, 
sair-se melhor no dia-a-dia, quer seja na es-
cola, em casa ou com os amigos. As crianças 
das histórias — o António, a Rita, a Luana, a 
Maria, o Li e a Mariana — têm os mesmos 
receios e apreensões, sofrem as mesmas dú-
vidas e inquietações, têm as mesmas surpre-

sas e alegrias das crianças dos nossos dias. O 
golfinho Necas faz a identificação das emo-
ções e ensina aos amigos, numa linguagem 
simples e directa, a função que estas têm na 
nossa sobrevivência e a forma de as utilizar 
na promoção do bem-estar. O Necas ajuda-
os a compreenderem o turbilhão interior que 
os move e como podem usar essa energia 
de forma positiva e saudável. Dotar os mais 
novos dos requisitos necessários à compre-
ensão de si mesmos, e de si na relação com 
os outros, é um primeiro passo de enorme 
importância que contribuirá para um cres-
cimento mais equilibrado e para o sucesso 
na vida. O primeiro volume intitula-se “Os 
Vencedores do Medo” e já vai na 2ª edição.
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