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Apresentação

A Terra e o Mar. Crónicas do Meu Sentir vem na sequência de obras suas como
Figuras & Factos (1993 e 2005) e Crónicas da Minha Ilha (1995 e 2002). «São
crónicas escritas com prazer e entusiasmo, com o espírito de missão de
quem sabe que o desenvolvimento dos povos é feito de avanços e recuos e,
sobretudo, com valentia e persistência.» (José Gabriel Ávila)
Excerto

O Castelete é sobretudo a sentinela avançada que protege a vila das Lajes das
tempestades marítimas e, por outro lado,
empresta beleza panorâmica ao burgo.
Só as nuvens, no Inverno, nos privam do
gozo diário deste amplo ambiente. Todavia, poucos reparam nesta beleza panorâmica que nos rodeia. No entanto, para

nós que na vila habitamos, é um regalo
contemplar, principalmente em dias de Primavera e Verão, estes acidentes geográﬁcos
que a natureza nos oferece. E isso nos basta
para amenizar o nosso secular isolamento,
cada vez mais acentuado...
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Ermelindo Ávila

Ermelindo Ávila nasceu na Vila das Lajes
do Pico, Ilha do Pico, Açores, a 18 de
Setembro de 1915.
É um dos mais proeminentes cidadãos
lajenses. Desempenhou na sua centenária
vida vários cargos públicos de relevo, tendo
sido homenageado com a Comenda da
Ordem de Mérito e várias outras distinções
oﬁciais.

É um nome incontornável da cultura
açoriana, com quase três dezenas de livros
publicados e um sem número de artigos
dispersos nos mais importantes órgãos da
imprensa local e regional, nas áreas da
história, etnograﬁa e cultura locais.
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