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“Isto toca em tudo e é uma guerra contra o desconhecido”
O novo coronavírus fez parar a Lagoa, o país e o mundo. A vida de cada um teve de ser rea
justada e os empresários do concelho estão preocupados com o futuro dos negócios
Foto: DL

Concelho ﬁcou vazio e com a maioria dos estabelecimentos encerrados
Ruas desertas, pessoas e
carros recolhidos às respetivas
casas. O cenário que se vive no
país replicouse também na Lagoa
devido à Covid19, classiﬁcada
como pandemia pela Organização
Mundial de Saúde, a segunda do
século, depois da gripe das aves
em 20092010.
No país, na Região e na Lagoa, o
encerramento de locais sucede
ramse.
No concelho, Câmara Municipal,
pólos de informática, polidesporti
vos, campos de jogos, piscina, gi
násios, casas de banho públicas e
parques infantis fecharam portas.
Ficar em casa passou a ser regra e
não excepção. O país, a Região e
o concelho passaram a funcionar
ao telefone e através da internet.
Mas nem todos o conseguem
fazer.
O impacto do novo coronavírus na
economia da Lagoa ainda está por
calcular mas já se sente e muito
em todos os setores. “A economia

estava a andar tão bem, cada vez
a melhorar mais e agora esta para
gem é um rombo enorme para
toda a gente, toda a ilha está pa
rada”, explica Rui Borges. O em
presário da área da restauração foi
dos primeiros a fechar na Lagoa,
de forma temporária, ainda antes
de ter sido decretado estado de
emergência no país, e sem data de
reabertura do seu negócio: “come
cei a fechar por precaução e por
prevenção, manter o restaurante
aberto era uma irresponsabilidade
minha”, garante o empresário que
diz estar a perder, em média, cerca
de 30 a 40 refeições diárias, o que
costuma ter nesta altura do ano.
No dia em que o Diário da Lagoa o
entrevistou, via telefone, ele pró
prio tinha optado pelo isolamento
social voluntário: “trabalhei com
turistas e neste momento não
tenho contato nenhum com a
minha família, falo com eles por
telefone”.

“Não sabemos que repercussões
isto vai ter”
E quem vive do turismo, tem a
vida ainda mais diﬁcultada. Paulo
Cordeiro é dono de uma empresa
de transporte e animação turís
tica. Ao Diário da Lagoa, o empre
sário
mostrouse
muito
preocupado com o negócio: “já
tive mais de 40 cancelamentos e o
número continua a aumentar”.
“Ninguém estava preparado para
isto”, lamenta.
O negócio de Augusto Pereira não
está diretamente ligado ao tu
rismo mas também vive dele. O
dono da maior empresa de mate
riais de construção civil do conce
lho diz que “o cenário não é de
todo otimista, não se sabe o que é
que vai acontecer e como é que
vai parar. Nós estávamos agora
numa fase de crescimento do tu
rismo, muita da nossa economia
estava apoiada no turismo, no
nosso caso particular em aloja
mentos locais, nos hotéis, remo

delações, tudo dedicado ao tu
rismo… e agora de repente isto e
pára tudo”. O empresário lagoense
não consegue ser optimista com o
cenário atual: “isto toca em tudo e
é uma guerra contra o desconhe
cido. Numa guerra real sentimos o
tiro do lado direito e sabemos que
o inimigo está ali do lado direito e
vamonos esconder, aqui não sa
bemos. Não sabemos que reper
cussões é que isto vai ter, não
sabemos nada”. Augusto Pereira
diz que tem clientes construtores
que já estão a parar algumas obras
e a bola de neve é densa: “as em
presas têm despesas todos os dias
com funcionários, todos os dias
temos de fazer face a pagamentos
porque depois também se nós não
cumprirmos os fornecedores tam
bém não nos enviam mercadoria e
se não tivermos mercadoria não
vendemos”, alerta.
Concelho tem 586 empresas
registadas
Rui Borges defende que os empre
sários precisam de ajuda: “o go
verno tem de injetar dinheiro no
mercado, se ele não ﬁzer isto, vai
tudo colapsar. Eu espero que o go
verno esteja atento e se lembre de
quem ajudou os bancos na altura
que foi preciso e espero que os
bancos, com os encargos que eles
têm por aí fora, que seja altura de
eles nos ajudarem agora também”.
O Presidente do Núcleo de Empre
sários de Lagoa (NELAG) tem ou
vido preocupações e receios cada
vez mais frequentes. “Os empresá
rios estão muito apreensivos por
que não existe um ﬁm imediato,
há uma incerteza geral, não se
sabe a duração disto e os efeitos
que daí provêem”. Pedro Rodri
gues garante que o organismo que
lidera “tem uma voz reivindica
tiva” estando a “distribuir pelos as

sociados informação no que diz
respeito à prevenção da doença e
em termos práticos informação
técnica para as empresas sobre
toda esta situação. Temos de gerir
as coisas com uma aparente nor
malidade, que não existe, mas
com calma vamos torcer para que
as coisas se resolvam o mais de
pressa possível”, sublinha.
De acordo com os últimos dados
do NELAG, o concelho tem 586
empresas. A Presidente da Câmara
de Lagoa fala numa situação iné
dita no mundo. Cristina Calisto ga
rante que “o Fundo Social de
Emergência (FSE) serve durante o
ano inteiro para socorrer aqueles
que estão em situação de maior
fragilidade, esse mecanismo con
tinua à disposição das pessoas e
será naturalmente reforçado para
apoiar aqueles que vão ver os seus
rendimentos reduzidos em virtude
desta situação”. O valor do FSE foi
aumentado para 200 mil euros.
Em relação às empresas, a autar
quia prevê “uma isenção parcial da
faturação da recolha de resíduos
porque com menos clientes e
menos produção, essa situação vai
merecer a nossa atenção”, garante
a autarca, durante março, abril e
maio. Os munícipes terão um
ajuste da tarifa da água, as famílias
com comprovada carência econó
mica serão isentas do pagamento
de água bem como suspensas as
atualizações das rendas de habita
ção social, entre outras medidas
aprovadas em reunião de Câmara.
O município optou ainda por can
celar vários eventos previstos para
os próximos meses incluíndo o In
Lagoa, o Império de S. Pedro em
Água de Pau e a festa de S. Pedro
Gonçalves Telmo.
Sara Sousa Oliveira

O que é uma pandemia?
De acordo com a Organi
zação Mundial de Saúde (OMS),
uma pandemia é “a propagação
global de uma nova doença”. O
novo coronavírus, Covid19, foi
considerado pela OMS como
sendo a nova pandemia do século
depois da doença se ter alastrado
a todos os continentes.

A alteração do termo epidemia –
que se traduz numa doença que
ataca várias pessoas em simultâ
neo numa determinada localidade
– para pandemia, em termos le
gais, não sofre qualquer alteração.
A OMS alerta que a alteração da
designação não deverá causar nas
populações uma reação alarmista

ou derrotista. Tratase, antes, de
uma forma da OMS chamar à
atenção para a gravidade do vírus
impulsionando, de certa forma, a
tomada de ação por parte dos go
vernos dos países atingidos pela
doença.
A última vez que o globo assistiu a
uma declaração de pandemia foi

em 2009, com aquela que ﬁcou
conhecida como a gripe das aves.
Nessa altura, o vírus H1N1 terá in
fetado entre 700 milhões a 1,5 mil
milhões de pessoas tendo sido res
ponsável pela morte de largos mi
lhares.
A gripe espanhola, registada em
1918 e 1919 é, até ao momento a

pior pandemia de que há memória
tendo provocado a morte de pelo
menos 50 milhões de pessoas em
todo o mundo.
DL
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“O primeiro recurso para quem não está bem é ﬁcar em casa”
Quisemos perceber com o pneumologista José Manuel Dias Pereira, de onde veio o novo
coronavírus, como se propaga e o que se deve fazer para impedir o avanço da doença que
entrou na vida de todos
Foto: DR

rias?
É exatamente isso que acontece,
daí a relevância que se está a dar
aos contágios pessoaapessoa,
porque é quando a pessoa fala ou
quando as pessoas se beijam ou se
relacionam de forma mais próxima
que a perigosidade aumenta.

Médico foi responsável pela criação do Serviço de Pneumologia no Hospital do Divino Espírito Santo
DL: Existe razão para
alarme?
Digo que sim e digo que não. Digo
que sim porque efetivamente é
uma situação nova para a qual ne
nhum sistema estava preparado.
Nem o sistema de saúde regional,
nem o sistema económico e muito
menos as pessoas, porque tudo in
dica que é um vírus que tem os
seus reservatórios naturais em de
terminados animais, nomeada
mente no morcego, e que por
razões que ainda não são conheci
das passou ao humano, mudou de
reservatório. E assim sendo é toda
uma novidade que efetivamente
os serviços de saúde e as pessoas
vão ter que enfrentar durante
algum tempo e por isso todas as
cautelas são poucas. E todas as
medidas que se tomarem no sen
tido de contrariar esta doença são
bemvindas. Apesar de termos de
estar preocupados – que isto não
é brincadeira nenhuma – , tam
bém não temos que entrar em
alarmismos. O que é importante é
que as pessoas se informem. Se
guramente estáse a fazer o me
lhor que se sabe e não há razões
para alarme.

– micropartículas – que a pessoa
apanha em cheio. E é nestas mi
cropartículas que vai o vírus, elas
são de uma dimensão muito pe
quenina, milhões de vezes mais
pequenas que um milímetro, e as
gotículas são as transmissoras.
Elas batem na cara, batem na
roupa, daí a importância, e que se
tem chamado a atenção para o
lavar das mãos, que é uma das
medidas mais importantes nesta
altura e também não estar cons
tantemente a tocar na cara e nos
olhos, porque “caçamos” com as
mãos essas mesmas gotículas que
ﬁcaram na nossa face, nas nossas
mãos, na nossa pele e depois leva
mos à respiração e a cadeia está a
continuar o seu caminho.

DL: Como é que é feito o contá
gio?
O contágio é feito pessoaapes
soa. Nesta altura, basta estar a
falar cerca de quinze minutos com
uma pessoa ou até um pouco
menos para haver contaminação.
Emitimos uma onda de pequenas
partículas quando estamos a falar

DL: O clima inﬂuencia a propaga
ção da doença?
De alguma forma sim mas isso não
é o mais importante. Temos que
ter a noção que todas as medidas
que estão agora a ser implemen
tadas são no sentido de atrasar,
como se fosse um travão. Atrasar
que o vírus chegue em cheio a

DL: Para além de não cumprimen
tar as pessoas, devemos guardar
uma distância de segurança, que
deve ser de quanto?
No mínimo, um metro e meio. E
sempre conversas curtas, digamos
assim. Todos temos aprendido
com o que tem acontecido no
mundo, dá a ideia de que o vírus
não se porte sempre da mesma
maneira.

uma população porque lidar com
dez casos por semana, ou cem
casos por semana, ou mil casos
por semana não é a mesma coisa.
Se eu tiver só dez casos por se
mana, todo o sistema consegue
suportar e aguentar o controle
desta situação e efetivamente
tratála. Se forem mil já não con
seguimos, e aí, de facto, entráva
mos numa situação não de
pandemia, mas de pandemónio.
Portanto, é preciso dar muita im
portância àquilo que as autorida
des estão a dizer em termos de
evitar todo o tipo de contacto nas
escolas, restaurantes, nas discote
cas, nas empresas que podem efe
tivamente ter os seus empregados
a trabalhar no domicílio através de
computadores, telemóveis, etc.
DL: E numa ilha estamos a falar de
precauções que devem ser redo
bradas?
Exatamente. Todas as medidas
que estão a ser tomadas é no sen
tido, de facto, de nesta altura se
evitar o contágio. E é extrema
mente importante que as pessoas
percebam disso. Ter medidas de
higiene pessoal muito, muito aper
tadas: lavar as mãos com frequên
cia, lavar a cara também com
alguma frequência, não estar
muito tempo sem lavar as mãos e
depois passar as mãos na cara ou
nos olhos.
DL: Nós estamos a falar de uma
doença que entra no corpo hu
mano através das vias respirató

DL: É importante que as pessoas
reforcem o sistema imunológico?
Sim. Mas isso é um estilo de vida.
Não foi preciso vir agora um vírus
da China, que veio dos morcegos,
para percebermos que temos de
começar a ter uma vida saudável.
Cá está, também um dos aspetos
positivos (e são vários já) desta
crise é efetivamente as pessoas
terem a noção de que se tiverem
um estilo de vida saudável, as hi
póteses de enfrentarem estes qua
dros são muito mais favoráveis.
Não fumar, usar de forma muito
moderada e quase nula o álcool,
ter as horas suﬁcientes de repouso
para dormir, hidratarse conve
nientemente (um litro e meio, dois
litros de água), ter uma alimenta
ção muito rica em vegetais, comer
cinco peças de fruta por dia, fazer
exercício físico todos os dias, nem
que seja só trinta minutos. Todas
essas medidas gerais de estilo de
vida reforçam. Não devemos en
trar na história de “vamos agora
todos à farmácia comprar medica
mentos para reforçar o sistema
imunológico”, isso praticamente
não faz sentido nem existe. A
nossa alimentação diária, desde as
mais tenras idades até à idade
mais adulta, se tiver estes parâme
tros de equilíbrio entre si, com os
elementos que forem essenciais,
as hipóteses de facto de o sistema
imunológico não suportar uma in
feção deste tipo são diminutas. Ou
seja, isto é uma obrigação de
todos os dias.
DL: Existem grupos de risco?
Claramente. Entre 80 a 90% das
pessoas atingidas terão uma situa
ção tipo gripe comum, habitual, e
não passará de um corrimento
nasal, de uma tosse com alguma
expetoração, de uma febrícula e
durante uns dias (seis, sete dias)
isso passará. Isto será o panorama
geral. Mas há 10% que não são
assim. E o que é muito interes
sante é que nestes 10% não estão

incluídas as crianças abaixo dos
quatro, cinco anos, porque são
muito resistentes nestas circuns
tâncias, o sistema imunológico é
extremamente ativo e, portanto,
protegeas um pouco melhor. Pa
rece ser uma característica das
idades mais precoces. Agora, as
pessoas portadoras de doenças
crónicas, e nós infelizmente somos
uma região em que isso acontece,
as pessoas com doenças cardio
vasculares, cerebrovasculares,
doenças respiratórias, diabetes,
pessoas que estão a fazer trata
mento para doenças neoplásicas,
nomeadamente tumores ou linfo
mas, estas são o grande grupo que
poderá sofrer um pouco mais com
isso. E estamos a falar de três, qua
tro, cinco por cento de todos os
atingidos. Portanto, volto à sua
primeira questão: vale a pena alar
mismos? Não, não vale. Vale a
pena as pessoas estarem conecta
das com a boa informação. Não é
com as “fake news”, que andam
por aí mas estarem focalizadas nas
unidades oﬁciais que dão informa
ção. Não se deve esquecer que há
uma linha que nós todos devemos
ter à mão que é o 808 24 60 24, a
linha de saúde Açores, que nos po
derá elucidar a qualquer altura e
deve ser a primeira arma para
quem não está bem. Evitar ir para
um hospital e aumentar os riscos
de contágios, ﬁcar em casa, ligar
para a linha de saúde e dizer clara
mente o que se está a passar. Isto
tem origem em duas coisas: vai ser
atendido por uma pessoa compe
tente. O primeiro recurso para
quem não está bem é ﬁcar em
casa, não ir para lado nenhum,
não ir para médicos nem para lado
nenhum e contactar a linha de
saúde Açores e dizer tudo quanto
perguntarem. A grande maioria
das pessoas não constituirão pro
blemas de saúde até para as pró
prias e sobretudo se forem
detetados precocemente é nesse
sítio, na sua casa que evitam a pro
pagação da doença. Ao minuto,
estamos todos a aprender e esta
mos todos a tomar decisões, par
ticularmente o Governo, no
sentido de impedir que este “tsu
nami” venha por aí fora e que nos
apanhe de surpresa.
Sara Sousa Oliveira

Página 4

EDUCAÇÃO

Diário da Lagoa | abril 2020

800 alunos em aula aberta sobre agentes de
Proteção Civil na Lagoa
Fotos: DL

Evento contou com a participação dos diferentes agentes e meios da Proteção Civil
Durante
uma
manhã, alunos e professo
res puderam andar, experi
mentar e circular por entre
camiões, uma grua, carros
especiais, embarcações
marítimas e todo o tipo de
meios ligados ao Exército,
Proteção Civil, Polícia Marí
tima, Bombeiros e Unidade
Especial da Polícia de Segu
rança Pública.
Pelo segundo ano consecu
tivo, a praça de Nossa Se
nhora da Graça, no Rosário,
recebeu no passado dia 6
de março a exposição de
agentes e meios envolvidos
na Proteção Civil em situa
ções de emergência e ca
tástrofes.
No total, cerca de 800 alu
nos e 100 professores das
escolas de todas as fregue
sias do concelho tiveram a
oportunidade de conviver
de perto com uma reali
dade que, muitos, só co
nhecem da televisão ou da
internet.
Para Edite Preto, a mostra,
organizada pelo Clube de
Proteção Civil da Escola Bá
sica Integrada de Lagoa,
em parceria com a autar
quia, é “uma verdadeira
aula de cidadania”. A do

cente, responsável pelo
Clube, diz que “é um gosto
ver os sorrisos das crianças
e nada melhor do que co
locálas a perceber e a
tocar, conversar e a per
guntar sobre aqueles que
são agentes de primeira
linha da Proteção Civil e os
meios que podem mobili
zar”.
O inspetor coordenador do
Serviço Regional de Prote
ção Civil e Bombeiros dos
Açores esteve em perma
nente contacto com quem
quis saber mais sobre a ins
tituição que gere. Ao Diário
da Lagoa, Rúben Couto ex
plicou que o departamento
pelo qual é responsável,
por exemplo, tem “uma
tenda que apoia a triagem
de vítimas em situações de
catástrofe com uma parte
dos bombeiros com as vá
rias valências de combate a
incêndios, transporte de
doentes e salvamento com
cordas em altura”.
Para além dos meios de
busca e salvamento, o Exér
cito também marcou pre
sença, sendo eles que
avançam quando são solici
tados para cenários mais
delicados tendo a capaci

dade de prestar apoio à po
pulação.
Na mostra, para além dos
militares, estiveram pre
sentes enfermeiros, médi
cos e pessoal de auxílio
com uma tenda hospital,
brigadas de escombros e
uma cozinha de campanha
que permitiu distribuir aos
alunos um pequeno lan
che.
Para o Vicepresidente da
Câmara Municipal de
Lagoa, a mostra serviu para
“sensibilizar os jovens para
o conhecimento dos agen
tes e meios de Proteção
Civil envolvidos, em caso
de emergência ”. Ricardo
Martins Mota considera
que desta forma desper
tamse consciências para
“o valor da cidadania para
um melhor comporta
mento em caso de necessi
dade”.
Sara Sousa Oliveira

Alunos puderam contactar com os diferentes meios das autoridades presentes
Pub.
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Escola celebra a fala e a comunicação com a
SEMANA DO BLÁBLÁBLÁ

Corso de Carnaval
Fotos: EBIL

À
semelhança
dos anos anteriores, a EBI
de Lagoa antecipou o Car
naval, para alegria de
todos os alunos e da co
munidade em geral. No dia
21 de fevereiro, centenas
de crianças da Educação
Préescolar, do 1º e 2º ci
clos saíram à rua dando
nova alegria e cor à cidade.
O Corso de Carnaval foi
preparado nas diversas es
colas que constituem a
Unidade Orgânica, com o
imprescindível apoio de
pais, encarregados de edu
cação e professores na
preparação de fatos e ade
reços. Algumas turmas,
nomeadamente as do pré

escolar e do 1º ciclo, ti
nham um tema prédeﬁ
nido, outras houve que se
vestiram com os fatos que
foram encontrando nos
baús lá de casa ou que
compraram para o efeito.
As turmas juntaramse na
Praça Senhora da Graça e
daí partiram levando a
festa, a cor e a alegria às
ruas da cidade. O desﬁle
terminou na Praça do Ro
sário, onde todos puderam
descansar e, a partir daí,
regressarem às respetivas
escolas.
O Corso de Carnaval é um
momento único para a EBI
de Lagoa, visto ser aquele
em que todos os membros

da Unidade Orgânica se
unem numa atividade con
junta. É também a oportu
nidade dos alunos do 2º
ciclo reverem os professo
res e colegas das escolas
que frequentaram no 1º
ciclo. É um dia de festa e
de felizes reencontros.
Ao longo das ruas, foram
muitas as pessoas que se
juntaram à festa, vendo
passar as crianças com as
suas fantasias, brincadei
ras e animação.
Professora Ana Páscoa
EBI de Lagoa

Escola Amiga da Criança

No dia 10 de
março foram entregues os
certiﬁcados aos projetos
distinguidos com o selo Es
cola Amiga da Criança, re
lativos ao ano de 2019.
"Tratase de uma iniciativa
conjunta da Confederação
Nacional das Associações
de Pais (CONFAP), da LeYa
e do psicólogo Eduardo Sá,

que visa distinguir escolas
que concebem e concreti
zam ideias extraordinárias,
contribuindo para um de
senvolvimento mais feliz
da criança no espaço esco
lar e essencialmente parti
lhar essas boas práticas."
Assim, foram distinguidos
três projetos da Escola Bá
sica Integrada de Lagoa, a
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saber: Canta Comigo, Leio
Contigo; Clube Ecotrilhos
e Clube de Proteção Civil,
pelo trabalho desenvol
vido com os alunos no ano
2019.
Professora Ana Páscoa
EBI de Lagoa

A nossa capacidade de comunicar de forma
eﬁcaz é crucial nos dias que correm e as diﬁ
culdades que as crianças e jovens evidenciam
desde cedo nesta área gera preocupações
entre os educadores e os proﬁssionais que
lidam com as perturbações da comunicação,
os terapeutas da fala.
Entre outras, a leitura correta de palavras com
a presença do grupo “lh”, como “ﬁlho”, é um
dos problemas visíveis em Água de Pau e en
sinar os mais pequenos a articular correta
mente os sons, sensibilizandoos para o modo
como tudo funciona para que tal aconteça, foi
uma das estratégias delineadas por Cátia
Silva, a terapeuta da fala da EBI de Água de
Pau, para melhorar o desempenho comunica
tivo da comunidade escolar. Em parceria com
a biblioteca, a terapeuta construiu um cenário
educativo recheado de atividades dirigidas
para a aprendizagem dos sons, para o seu
treino e consciencialização da forma como os
produzimos. Assim nasceu a “Semana do blá
bláblá”, que teve lugar de 2 a 6 de março, na
biblioteca.
Os preparativos começaram, todavia, muito
antes. Lançado o desaﬁo à BE, os estagiários
da biblioteca e a professora Elisabete Lopes
deitaram mãos à obra com a construção de
uma enorme boca visitável na sala de recursos
multifuncionais. Todos os elementos necessá
rios à fala foram construídos, desde os lábios
à úvula, não esquecendo o véu do palatino.
Na porta, a inscrição “A casa do blábláblá”
anunciou aos pequeninos visitantes o mundo
mágico da comunicação. E, lá dentro, Cátia
Silva explorou, nestas sessões com todas as
turmas do préescolar, os diferentes elemen
tos da boca, contando a história de uma mi
nhoca muito especial. No ﬁnal das sessões, os
meninos assistiram a um ﬁlme produzido pela
terapeuta, protagonizado pelos próprios alu

nos do préescolar: “Aprender com nicas de
gente” foi o resultado de várias visitas da te
rapeuta às salas do préescolar, da exploração
de diferentes sons e ﬁlmagens dos meninos a
apresentar e a explicar a articulação sonora.
A par desta atividade, muitas outras tiveram
lugar neste programa dedicado à fala, como o
concurso de travalínguas “A Batalha da Pala
vrada”, um desaﬁo linguístico criado para tur
mas do 2.º e 3.º ciclos, que pôs toda a gente
a “destravar a língua” com muitos jogos de pa
lavras. A adesão à ação foi comprovada pelo
entusiasmo dos participantes que encararam
cada etapa do concurso com grande empenho
e motivação, sendo os vencedores o grupo de
alunos liderado por Antonino Sousa Botelho,
do 5.ºB, e o aluno Matias Rebelo, do 5.º/6.º
E, que obteve o diploma de mérito.
A Semana contou ainda com a atividade “O
blábláblá dos animais”, dinamizada pela
coordenadora da biblioteca. Através do re
conto das histórias O Pato Camponês, de Mar
tin Wadell, e Vamos à caça do Urso, de
Michael Rosen, criouse um jogo divertido
para os alunos do 1.º ciclo, que repetiram e
dramatizaram os sons e gestos das histórias e
jogaram com o robot da biblioteca um desaﬁo
de sonoridades relacionadas com os elemen
tos e animais dos livros explorados.
No Dia Europeu da Terapia da Fala, a 6 de
março, encerraramse as comemorações com
chavedeouro: a visita dos encarregados de
educação à “Casa do blábláblá”. Depois de
conhecerem os diferentes elementos presen
tes no processo da fala na exploração da casa,
os pais visionaram o ﬁlme protagonizado
pelos seus educandos e dialogaram com a te
rapeuta Cátia Silva sobre a importância da co
municação e da boa articulação dos sons,
percebendo assim como ajudar os seus ﬁlhos
nestas questões. No ﬁm de contas, concluiu
se que o “blábláblá” pode, aﬁnal, ter muito
sentido nesta escola que procura sempre as
melhores soluções para os problemas da co
munidade.
Equipa da Biblioteca Escolar EBI Água
de Pau
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Conferência sobre o Espaço – Porquê? E Geocaching?

Realizouse no passado
mês, no auditório da Escola Secun
dária da Lagoa, uma conferência,
promovida pelo Clube de Geoca
ching desta Escola, relativa ao

tema: “estudar o Espaço – Por
quê? E Geocaching?”. Foi pales
trante convidado, sobre este
interessante tema, o Mestre Pedro
Garcia, responsável pelo OASA –
Observatório Astronómico de San
tana – Açores, que encantou a as
sistência com várias novidades e
informações relativas à Exploração
Espacial e sua história.
Presentes mais de duzentos alu

nos e professores, bem como vá
rios convidados e entidades par
ceiras. Esta atividade também
coincidiu com um evento oﬁcial de
Geocaching. Esteve presente, em
representação da senhora Presi
dente da Câmara da Lagoa, o dr.
Pedro Tavares, que efetuou uma
intervenção onde salientou a im
portância do Geocaching (bem
como deste clube) para o Municí
pio. Foi ainda apresentado um
projeto, desenvolvida pela Prof.
Ana Machado, que consistiu no
“lançamento de um trackable” do
Clube, que tem por objetivo, “visi
tar” locais, a nível mundial, onde
existam vulcões! Este projeto foi
desenvolvido, por uma das turmas
da Escola, na disciplina de Ciência
da Terra/Geologia.
Depois foi entregue uma lem
brança a várias personalidades e
entidades presentes, que costu
mam “apoiar e colaborar” com
este Clube aos longo dos três anos
da sua existência. De realçar a en
trega desta “medalha” aos quatro
alunos, cuja atividade em prol do
Clube, é de realçar e destacar;
sendo eles: Cristina Januário, Ro
drigo Medeiros, Roberto Sousa e
Alexandre Homem.
Seguiuse a apresentação de um
ﬁlme, sobre este Clube, relativo a
várias atividades pedagógicas e in
terdisciplinares, desenvolvidas ao
longo do corrente ano letivo, por
professores, alunos e turmas deste
Clube. Este ﬁlme foi produzido
pelo Prof. Ivan Gouveia.

Lançamento da geocoin do Clube
de Geocaching

Também, no passado mês, foi
apresentada a geocoin do
Clube de Geocaching. A produ
ção desta geocoin mereceu o
apoio da Câmara Municipal da
Lagoa e foi “concebida” pela
prof. Soﬁa Catela, elemento
deste Clube. Este trackable foi

oferecido a alunos, professores
e entidades que se relacionam
com o Clube. Estes “trackables”
de Geocaching, são registados
com um código de rastrea
mento, próprio e individual.
Luis Filipe Machado
e Marco Pereira
Clube de Geocaching da Secundária
de Lagoa

Como fortalecer a imunidade?

A Sua Saúde Sempre
Catarina Rola
Nutricionista

Como se preparar e se
proteger contra infeções ou outras
doenças atualmente existentes?
Uma alimentação equilibrada, in
gestão de água e atividades físicas
moderadas, entre outros hábitos
para uma vida saudável, também
ajudam a enfrentar o vírus. Forta
lecer o sistema imunitário não im
pede um contágio nem cura uma
doença magicamente. Mas ajuda

o a estar pronto para enfrentar
uma enfermidade. A maneira de
manter o sistema e o corpo com
um desempenho otimizado é ali
mentarse corretamente, beber
bastante água e praticar exercício
físico. Estas práticas estimulam o
funcionamento do sistema imuni
tário e de outros sistemas do
corpo. Por outro lado, é preciso
dar uma pausa na atividade física
durante infeções com quadros de
malestar e febre, pois é impor
tante deixar todas as reservas de
energia do corpo para que as célu
las do sistema imunitário funcio
nem no seu potencial máximo.
Para favorecer a atuação do sis
tema imunitário, não podem faltar
na dieta, frutas ricas em antioxi
dantes: o limão e a laranja contam
com grande quantidade de vita
mina C, assim como a anona, a pa

paia e a tangerina, as frutas ver
melhas, como o morango, a
amora, o mirtilo, a groselha ou as
bagas de goji. Quaisquer destas
opções encontramse disponíveis
no mercado sob a forma fresca,
congelada ou desidratada (bagas
de goji). De acordo com o sistema
de recomendações nutricionais da
Academia Nacional de Medicina
dos Estados Unidos, o Dietary Re
ference Intakes (DRI), são indica
dos, nessa ordem, 90 mg e 75 mg
de vitamina C diários para homens
e mulheres. Essa dosagem corres
ponde a dois limões ou uma la
ranja por dia. Contudo, estudos
demonstram que o consumo de
200 mg/dia a, no máximo, 500
mg/dia pode promover benefícios
para o funcionamento do sistema
imunitário e auxiliar na prevenção
de infeções, principalmente aque

las respiratórias. Contudo, para a
correta absorção de vitamina C, e
garantir a sua utilidade no orga
nismo, é crucial o consumo de ali
mentos ricos em ferro, como os
vegetais verdeescuros. Em rela
ção aos hortícolas e aos cereais in
tegrais, além de contarem com
uma variedade de nutrientes e vi
taminas do complexo B, são fontes
de ﬁbra, colaborando para uma
microbiota intestinal saudável.
Lembrese que somos o que co
memos e o que absorvemos. Daí a
importância de um intestino fun
cional, estimulado por alimentos
integrais, ﬁbra e uma grande in
gestão de água. Só assim garanti
mos que os nutrientes ingeridos,
sejam também absorvidos e então
disponibilizados ao corpo. Peixes
de águas profundas como o sal
mão e a sardinha, por exemplo,

são ricos em ómega 3 e ácidos gor
dos insaturados, que também con
tam com ação antiinﬂamatória e
auxiliam no equilíbrio do sistema
imunitário. No contexto de uma
vida saudável, sem quadros de
imunodeﬁciências genéticas, o sis
tema imunitário está preparado
para enfrentar os desaﬁos de infe
ções. Porém, o estilo de vida oci
dental moderno, marcado pelo
sedentarismo, stresse, alimenta
ção e sono inadequados, debilitam
o organismo. Em relação à alimen
tação, é preciso fugir dos produtos
industrializados, processados ou
précozinhados, constituintes da
chamada dieta ocidental, com
posta de alimentos com um perﬁl
próinﬂamatório. Privilegie uma
alimentação variada e o mais na
tural possível, da horta ao prato, a
sua melhor defesa.
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Aos 13 anos lagoense bicampeã nacional de Karaté
tem 88 medalhas e 6 troféus
Sara Pereira é atleta do Clube de Karaté de Lagoa e é conhecida dentro e fora da modalidade somando vitórias a
cada combate. O Diário da Lagoa falou com a lagoense natural de Santa Cruz, no último treino antes de ter sido
decretado o estado de emergência, e quis saber quem é a atleta e o clube que ela representa
Fotos: DL

Sara Pereira tem ao pescoço as 88 medalhas que conquistou em 7 anos

Em casa e para os ami
gos, Sara é Sica. É assim que cari
nhosamente a chamam. É
determinada e responde de forma
pronta a qualquer pergunta. Quer
ser polícia mas não sem antes ves
tir a camisola da seleção nacional
de Karaté e, quem sabe, ser cam
peã europeia. A paixão pela moda
lidade já lhe valeu quase uma
centena de medalhas em apenas 7
anos.
DL: Como é que tudo começou?
O meu treinador decidiu ir ao meu
ATL dar aulas e disse para eu ata
car com aqueles socos e pontapés,
na altura eu não tinha jeito mas
experimentei e fui. A minha mãe
na altura não me deixava vir por
que ela dizia que eu já era maluca
de mim própria mas eu quis vir na
mesma, gostei e continuei até
agora.
DL: O que sentes quando estás
combatendo?
Sinto aquela adrenalina para ata
car a adversária, sempre fui doida
pelos combates e é sempre nos
combates que quero ﬁcar.
DL: É difícil conciliar a escola com
o Karaté?
Sim porque venho treinar pratica
mente todos os dias mas eu con
sigo e apanho boas notas.

DL: Como é que explicas o teu su
cesso?
Já completei vários objetivos como
o último de conquistar os Open´s
em que combato com muitas na
cionalidades e tem sido magníﬁco.
Tenho conseguido muitas meda
lhas. Agora o meu próximo obje
tivo é ser campeã europeia mas
para isso preciso de entrar na se
leção e não consegui.
DL: O que falta para entrares?
O treinador tem que vir cá para
ver se sou boa o suﬁciente. Mas
para entrar agora preciso de ga
nhar mais um campeonato nacio
nal, o próximo, e depois logo se vê.
DL: Pensas em fazer carreira da
modalidade?
Para ser sincera, não. Tenho outros
objetivos, quero ser polícia. Mas
quero chegar ao cinto preto e
quero ganhar mais títulos e depois
veremos.
DL: O que achas mais importante,
a cabeça ou o corpo?
A cabeça é muito importante, é
preciso saber como atacar mas
sem o corpo não conseguimos
fazer os ataques. Precisamos estar
muito preparados para o combate
ﬁsicamente e ter resistência.
DL: O facto de ires combater ao
continente intimidate ou já não?

António Moniz é instrutor do Clube de Karaté de Lagoa há quase 20 anos

Antes sim porque ninguém me co
nhecia e eu não conhecia nin
guém, mas agora passo pelas
pessoas e elas já me cumprimen
tam, conhecemme em todo o
lado.

“Tenho o privilégio de ter
crianças no clube que têm
sempre cincos na escola”
Treinador do Clube de Ka
raté de Lagoa (CKL) há quase 20
anos, António Moniz fala com or
gulho da instituição que ajudou a
fundar no ano 2000. O CKL nasceu
do Dojo Micaelense, um clube pio

neiro na modalidade.
Atualmente, o clube lagoense de
dicado ao Karaté Shotokan conta
com 51 atletas federados dos 4
anos até aos 40. E para além de
atletas da terra, o CKL conta com
duas irmãs suecas, de 5 e 6 anos.
A mãe, à semelhança de outros
pais, assiste ao treino das duas ﬁ
lhas. Angélica Bernemark e o ma
rido vieram para os Açores há dois
anos e meio. Em conversa com o
Diário da Lagoa, a sueca, explicou
que chegou até ao CKL porque “re
comendaramnos o clube de Ka
raté da Lagoa e adoramos, é um
sítio óptimo para treinar”. Sobre a
comunicação do treinador com as
duas atletas, António Moniz diz

que a língua não é um problema e
“elas percebem tudo por gestos”
não havendo, no tapete, obstácu
los ao desenrolar da prática.
“Tenho o privilégio de ter crianças
no clube que têm sempre cincos
na escola”, reforça, orgulhoso.
O instrutor diz que “a Lagoa sem
pre teve meninas muito boas no
Karaté que ganhavam tudo a nivel
regional”, mas Sara Pereira assume
um lugar de inevitável destaque. O
treinador diz que a queda para de
terminada atividade “nasce com a
pessoa que tem de ter muito foco
e motivação”.
Sara Sousa Oliveira

Pub.
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“A função da astrologia é devolver a pessoa a si
própria para que se conheça e se governe”
Já fez mais de 5 mil consultas entre os Açores, continente, Canadá, Estados Unidos, Suíça, Luxemburgo ou Alema
nha. Há 15 anos que Luís Moniz é astrólogo e dedicase a tempo inteiro ao estudo dos astros
Foto: DL

jornais antigos e estão a ler os sig
nos. Está estudado que aquilo
pode fazer sentido para dez por
cento das pessoas daquele signo,
na melhor das hipóteses. Quando
comecei tentei não fazer esse tipo
de previsões, pois ao fazer esta
mos a alimentar uma situação que
não é exata, mas as pessoas gos
tam e querem. Se eu fosse colocar
no jornal aquilo que acho que é
importante, as pessoas não têm
interesse, não gostam.

Luís Moniz atualmente contribui de forma regular para oito órgãos de comunicação social dos Açores e países da diáspora
Tem 57 anos, nasceu na
Lagoa e o céu é o seu campo de
trabalho. Estudou no Centro de Es
tudos e Numerologia em Lisboa e
dedicase a tempo inteiro a fazer,
ler e estudar mapas astrais. Luís
Moniz faz o horóscopo do Diário
da Lagoa e de mais oito órgãos de
comunicação social. Quisemos co
nhecer melhor quem escreve uma
das colunas mais lidas do jornal.
DL: Como surgiu o interesse pela
astrologia?
Recordome que com 17 anos já
tinha comprado uma enciclopédia
das ciências ocultas, ao Círculo de
Leitores, por isso já havia ali
aquele gosto por essas áreas. Só
mais tarde quando entro num ga
binete de astrologia é que vejo
que me conseguem retratar e de
ﬁnir, traçar o meu perﬁl ao deta
lhe, indo retratar a infância, na
relação que estabeleço com a fa
mília. Achei uma coisa fantástica
porque não me conheciam de lado
nenhum e conseguiram traçar o
meu perﬁl e completamente fasci
nado e ﬁquei com a ideia de um
dia vir a fazer algo parecido com
isto.
DL: Como é que a astrologia traça
o perﬁl da pessoa?
Fazemos o mapa astral e através
do padrão retratamos a pessoa

nas várias áreas. Como é que é na
vida amorosa, na relação com a fé
e espiritualidade, a capacidade de
iniciativa, de coragem, para tudo
há uma explicação.
DL: A data em que a pessoa nasce
deﬁne tudo o resto?
Exatamente, a data, a hora ajudam
bastante em certos pormenores.
As pessoas nem imaginam é que
quando estamos a falar nas pes
soas estamos a falar de acordo
com o plano que está presente no
universo, não é nada ao acaso.
DL: Há muita gente que o pro
cura?
Cada vez vai aparecendo mais.
Quando comecei a trabalhar na as
trologia e falava que era astrólogo
as pessoas davamme as mãos
para eu ler, o que não tem nada
haver. Ainda não é uma área pro
curada de forma massiva porque a
astrologia exige conhecimento,
exige que a pessoa ganhe cons
ciência da sua natureza. A função
da astrologia é devolver a pessoa
a si própria para que se conheça e
se governe. A astrologia não é para
colocar as pessoas dependentes, é
para libertar as pessoas. E a maior
parte das pessoas não querem
esse conhecimento para assumi
rem responsabilidades e para to
marem conta de si, preferindo

outras situações em que conti
nuam dependentes.
DL: A astrologia dános ferramen
tas para corrigir coisas para o fu
turo?
Exatamente. Nascemos na hora,
no momento e na altura exata
para encontrarmos a conjuntura
astrológica que precisamos para o
nosso desenvolvimento.
DL: De que forma é que a astrolo
gia pode ajudar as pessoas?
Ao nível do autoconhecimento, co
nhecermos quem somos para po
dermos retiﬁcar o discurso. Ao
contrário do que muita gente diz
que “é o Karma e pronto”, é um
engano, não é nada disso [risos], o
Karma é mesmo para ser traba
lhado. As coisas boas são só para
consolar, mas não é o consolo que
nos faz crescer, são as tensões. As
tensões são um potencial de cres
cimento. Contudo se houver ten
sões, problemas e diﬁculdades
mas não entendermos o propósito
e como vamos resolver não vai
servir de grande coisa. Pode haver
muito sofrimento sem cresci
mento, porque não levamos ao
entendimento.
DL: A astrologia não tem nada
que ver com religião?
Nada. Albert Einstein que não é

místico e é ateu, por isso não é
suspeito, escreveu que a astrolo
gia seria a única religião do futuro,
porque a tendência mais tarde
seria para todas as religiões desa
parecerem porque coloca o poder
na mão das pessoas e do plano in
ferior. A astrologia é a única que
assenta nas leis da natureza e a
única que está presente no uni
verso. Isso, para mim, faz todo o
sentido.
DL: Tem consciência que, mesmo
as pessoas que dizem não acredi
tar nos signos, vão ao jornal ler a
sua coluna?
Isso é que é curioso. Isso explica
bem o tipo de consciência que
existe. Porquê? Para já o signo é
dez por cento da astrologia, o
signo é só o sol. Falta todos os res
tantes planetas e outros que não
são planetas, mas são pontos no
universo com os quais a astrologia
trabalha bastante. O signo é o sol
a transitar para uma determinada
constelação, mais nada. E depois
de forma geral para toda a gente
que nasce naquele mês, sob
aquele sol, sob determinada cons
telação. E depois é engraçado por
que vejo muita gente a ler no
jornal e dizem “ah já viste o que
diz aqui” e depois pego no jornal e
já tem um ano ou dois. Passo pelos
serviços das pessoas e estão a ler

DL: Acha que ainda há muito pre
conceito na sociedade relativa
mente à astrologia?
Quando eu comecei na astrologia,
há uns 20 anos atrás, comecei por
visitar todas as escolas do primeiro
ciclo de São Miguel, visitar a maior
parte das escolas secundárias e
depois instituições onde estavam
pessoas com formação acima da
média. E fui, em todo o lado,
muito bem recebido. Até hoje,
nestes anos todos, nunca tive nin
guém que não acredite na astrolo
gia. Tive pessoas que não
conhecem a astrologia, o que é di
ferente. Nunca tive ninguém que
conhecesse e depois não ﬁcasse
interessada.
DL: Que instrumentos é que usa
para trabalhar?
Através do telemóvel ou do com
putador elaboro a mandala. É
aquela roda que tem os 12 signos
e que vai colocar os planetas com
exatidão na hora certa, quer na
hora do nascimento, quer no pre
sente momento.
DL: Como lida com o facto de ter
acesso a informações que a pes
soa comum não tem?
A astrologia é uma ciência milenar
que trata da relação dos planetas
uns com os outros e na inﬂuência
dos planetas na vida humana. É
muito importante o entendimento
desse todo. Estamos divididos só
de uma forma física, porque na es
sência somos um só, temos ape
nas experiências diferentes para
depois existir uma evolução total.
Sara Sousa Oliveira
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Educação junta na Lagoa representantes
de 45 municípios
Encontros Nacional e Regional da Rede das Cidades Educadoras serviu para a partilha de
experiências entre municípios de todo o país
Foto: DL

Suspensa hasta
pública para
venda de prédio
na Avenida do
Mar
A decisão foi tomada
depois de terem sido encerra
dos todos os estabelecimentos
e serviços públicos não essen
ciais devido à pandemia do
novo coronavírus. A Câmara de
Lagoa anunciou a revogação da
hasta pública para a venda do
prédio na Avenida do Mar, em
Santa Cruz, onde iria ser cons
truído um empreendimento tu
rístico. A autarquia considera
que um dos maiores lesados
desta pandemia é o turismo
não sendo esta a melhor altura
para realizar o procedimento
em causa.
DL

Encontro contou com a presença de 120 participantes de todo o país
O hino das Cida
des Educadoras abriu um
dos encontros mais aguar
dados do ano. A música foi
criada e entoada por
quase três centenas de
crianças do Clube de Mú
sica da Escola Básica e In
tegrada de Lagoa. O grupo
deu as boasvindas a mais
de 120 representantes de
45 municípios portugue
ses que vieram de norte a
sul do país para a Lagoa
assistir ao Encontro Nacio
nal da Rede das Cidades
Educadoras.
No Salão Nobre do Con
vento de Santo António,
em Santa Cruz já quase
não restavam cadeiras va
zias. Durante dois dias, 28
e 29 de fevereiro, repre
sentantes de 45 municí
pios
de
Portugal
Continental e Ilhas estive
ram reunidos para deba
ter, apresentar e trocar
ideias em torno do con
ceito de cidade Educa
dora,
primeiro
no
Encontro Regional e de
pois no Nacional.
“A cidade educadora é ci

catrizante e cuidadora”
João Covaneiro é vereador
na Câmara Municipal de
Almada, que integra a
Rede Nacional das Cidades
Educadoras (RNCE) há
mais de 20 anos. “As au
tarquias debatemse com
problemas que são pareci
dos, independentemente
das opções ideológicas de
cada partido, temos todos
desaﬁos parecidos inde
pendentemente das esco
las,
das
realidades
especíﬁcas. Os problemas
muitas vezes têm soluções
que podem ser inspiradas
noutros municípios e
temos sempre muito a ga
nhar com estes encon
tros”, sublinha o autarca.
Para o responsável da
RNCE, Paulo Louro, “a ci
dade educadora é cicatri
zante contrariando a
fragmentação das cidades
física e sendo socialmente
também cuidadora por
que cuida de todos para
que todos sejam cuida
dos”.
Laura Rodrigues veio de
Torres Vedras para assistir
à partilha de ideias sobre

a educação nas cidades.
Para a vereadora tor
reense, “qualquer política
de qualquer área, está re
lacionada com educação e
todas as políticas têm uma
intencionalidade educa
dora seja na área do urba
nismo, cultura ou outros.
A cidade, toda ela, está
comprometida com a edu
cação, portanto qualquer
perspectiva que haja no
trabalho a desenvolver
tem sempre a educação
no centro”.
A interdisciplinaridade da
educação é central numa
cidade. Para a anﬁtriã do
encontro deste ano, a
educação é a base de
tudo: “não desperdiçamos
uma única oportunidade
de pôr a educação ao ser
viço do ambiente, do des
porto,
da
cultura,
tentamos sempre pegar
em qualquer iniciativa
local e trabalhála junto
dos nossos jovens”. A Pre
sidente da Câmara de
Lagoa é peremptória
sobre os dados do conce
lho: “os resultados que
temos tido têm vindo a

melhorar nos últimos anos
no concelho da Lagoa mas
ﬁcam aquém daquilo que
nós desejamos enquanto
autarcas e, portanto, o que
nós temos feito é um tra
balho de muita proximi
dade com os concelhos
executivos e eles têm sido
excelentes parceiros”.
“Educação não formal é
da máxima importância”
Para Cristina Calisto a es
colaridade está intima
mente ligada è economia:
“os nossos recursos são
ainda de baixa qualiﬁca
ção, temos mais empresas,
mais postos de trabalho
no nosso concelho e a exi
gência de qualiﬁcação dos
recursos humanos é natu
ral e a partilha de expe
riências potencia a criação
das condições certas para
alavancar a nossa comuni
dade em termos culturais
e educativos”, sublinha a
autarca lagoense.
Com um perspetiva virada
para o que acontece fora
do ensino formal, no dis
curso que proferiu no En
contro Nacional das

Cidades Educadoras, a pro
fessora universitária Graça
Castanho sublinhou que a
“educação não formal é da
máxima importância uma
vez que é intrínseca à
nossa carga genética, atra
vessa continentes, é ecoló
gica,
natural
e
insubstituível”. A docente
considera que “as cidades
educadoras têm de educar
para a sustentabilidade e
para os desaﬁos da mo
dernidade buscando solu
ções criativas para resolver
novos e velhos proble
mas”. Para a vereadora da
educação da CML, Alber
tina Oliveira, “o conceito
de uma cidade educadora
vai muito para além das
salas de aula, promovendo
a igualdade de oportuni
dades, a democracia parti
cipativa, a justiça social,
entre outros, sendo a edu
cação uma ferramenta de
transformação social”.
Sara Sousa Oliveira

Novo edifício do
NONAGON vai
custar 6 milhões
de euros
O concurso público para
a construção do novo Centro Em
presarial de Tecnologias de Infor
mação e Comunicação do
NONAGON  Parque de Ciência e
Tecnologia foi lançado no passado
mês de março pelo Governo regio
nal. A obra, no valor de 6 milhões
de euros, prevê a criação de espa
ços para empresas, sala de reu
niões, um espaço de trabalho
partilhado, designado de “co
work”, um “fablab”, uma espécie
de fábricalaboratório que inclui
mecanismos de prototipagem e
máquinas diversas, e um espaço
aberto num complexo que, de
acordo com a autarquia, permite
criar até 250 postos de trabalho.
O investimento pretende atrair
empresas de base tecnológica pro
movendo o empreendedorismo,
inovação e criação de sinergias
entre empreas.
DL
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O Crisma do Zé Carlins

Por: RoberTo MedeirOs
Quando eu me criei,
havia gente humilde, mas reca
tada e muito cumpridora das suas
obrigações católicas, mesmo que
para isso tivessem que privar as
suas barrigas para que os seus ﬁ
lhos pudessem apresentarse na
casa de Deus, na igreja, no dia do
seu crisma com uma roupinha
digna e asseadinha. É que, nestas
coisas, família que se prezasse
fazia tudo por isso no meu tempo.
Graças a Deus não passei por isso,
mas fui testemunha de tantos que
por essa diﬁculdade passaram.
Mas, vamos à história que há mui
tos, muitos anos, me contou o tio
Manuel do Pico. “Estavase no pe
ríodo de preparação de novos cris
mandos e um grupo de crianças
aproveitava para brincar no adro
da igreja, enquanto não chegava a
hora de mais uma reunião de pre
paração, na igreja.
O ´táguerrado`, era uma brinca
deira muito popular no adro da
igreja, em que uma das crianças
contava até dez e depois corria a
procurar os outros, por onde se ti

vessem escondido. O Zé Carlins,
foise esconder sorrateiramente
detrás da porta no guardavento
da igreja. Ali estava quando o pá
roco sai para chamar as crianças
para dentro e, vendoo ali, não
gostou e vai daí pensou em dar um
corretivo, para servir de exemplo,
de como não se devia brincar den
tro da igreja.
 Não te crismarás! A casa de Deus
não é lugar de brincadeiras. Avisa
teus pais que já não te vais cris
mar! Não desta vez!
O Zé Carlins, na sua ingenuidade,
nem se apercebeu da gravidade,
mas o medo e o tom das palavras
assobiavamlhe nas orelhas a ca
minho de casa, pensando como
teria de contar à mãe a missiva do
padre.
 Que as crianças não têm culpa
isso eu sei, porque elas copiam a
educação e os defeitos dos pais, …
e até tenho pena delas, mas al
guém tem de servir de exemplo,
repetia o Padre à mãe do Zé Car
lins, quando esta foi falarlhe à sa
cristia.
 Mas, senhor padre, as crianças
são inocentes. O senhor devia per
doálo e depois, a roupinha já está
comprada… e com tantas diﬁcul
dades…!
 Foi dito, está dito e assim será,
repetiu o Padre. A mãe do Zé Car
lins nem sabia como dizer ao ma
rido que o ﬁlho não iria se crismar,
pois sabia que ele ferveria em

pouca água, de génio!
 Não vai?! Mas… o Padre não
serve nem a sua família de exem
plo a ninguém para julgar que ´os
ﬁlhos copiam os defeitos dos
pais`…e o irmão dele [?] que fugiu
para a América e deixou mulher e
ﬁlhos atrás na ilha?!
De passo apressado e com o pen
samento aos ´margulhos`, com os
nervos a passearemlhe pelo
corpo todo dirigiuse à sacristia da
igreja para por tudo em pratos lim
pos e ouvir da boca do padre o
que tinha dito à sua mulher.
 Não vai crismar?  Váse ver!
De boné deposto nas mãos cruza
das atrás das costas, mais por res
peito à casa de Deus do que à
pessoa prostrada à sua frente,
pediu àquela para que lhe dispu
sesse de algum tempo para lhe
prestar alguns esclarecimentos.
 Se vens pelo teu ﬁlho, à tua mu
lher já expliquei que…
 O que explicou o senhor Padre à
minha mulher pouco me inte
ressa, o que quero saber é quem
lhe deu poder para julgar pessoas,
e não me reﬁro só aos inocentes!
? Quem se julga o senhor Padre
para atribuir defeitos ao meu ﬁlho,
porque os herdou de mim?!
 Mas, tu sabes…
 Sei sim senhor, … que bem fez
seu irmão em deixar a mulher por
que viu seu pai deixar a sua mãe!
 Meu pai não deixou a minha
mãe!

Foto: RM

 Nem o meu ﬁlho herdou os meus
defeitos! Então, em que ﬁcamos?!
 Vamos acabar isso em paz por
que estás a ofender, e, podes não
acreditar, mas gosto que me ofen
dam para poder perdoar.
Depois desta atribulada história o
Padre abraçou o tio Manuel e o Zé

Carlins lá se foi crismar com a sua
roupinha nova e marrafa do ca
belo bem riscada a fazer jus da bri
lhantina que a mãe comprara na
Cova da Onça.

Observatório Vulcanológico e Geotérmico dos Açores recebe descoberta
de dois novos minerais em São Miguel
O cientista italiano
Marco Sturla, de Bergamo, en
viou ao Diretor do Observató
rio Vulcanológico e Geotérmico
dos Açores (OVGA) a última
descoberta mineralógica no
vale das Lombadas, no Com
plexo Vulcânico do Fogo.
De acordo com o OVGA, trata
se da existência de dois novos
minerais – a richterite e a pseu
dobrookite. A richterite é assi
nalada pela primeira vez em
Portugal correspondendo a
uma anfíbola de sódio e cálcio.
A pseudobrookite é assinalada
pela segunda vez em território
nacional. A descoberta da
equipa do cientista Marco
Sturla revela, uma vez mais, a
importância mundial das jazi
das de pedrapomes da área
das Lombadas onde surgem
blocos de xenólitos sieníticos

projetados durante erupções
do estilo pliniano no Vulcão do
Fogo e caldeira associada.
A colheita das amostras foi pa
trocinada pelo Observatório
Vulcanológico e autorizada
pela Direção Regional da Ciên
cia, em 2017.
Marco Sturla, em ligação com o
cientista Luigi Chiappino, de
Milão, fazem parte das equi
pas, altamente especializadas,
que investigam mineralogia
nos Açores, em ligação com o
OVGA.
O professor e diretor do OVGA,
Victor Forjaz, explica que des
cobertas zoológicas e botânicas
são comuns em todo o mundo,
mas que novas espécies mine
ralógicas são consideradas
raras e incomuns. Para a histó
ria da Mineralogia dos Açores
já contribuíram com as desco

bertas da fogoíte (do Vulcão do
Fogo, em 2017) e com a chiap
pinoíte (em homenagem a
Luigi Chiappino), um raro sili
cato.
Nos anos 50, o Professor Al
fredo Bensaúde, fundador do
Instituto Superior Técnico, já
assinalara na zona das Lomba
das um mineral que apelidou
de azorite. Mais tarde, veriﬁ
couse que tal mineral já existia
em outras jazidas e que se de
nominava zircão. As equipas
Sturla e Chiappino têm as suas
descobertas registadas nos
mais conceituados laboratórios
europeus e estadunidenses.
Em ligação com o OVGA pre
tendem prosseguir com mais
descobertas para o mundo da
Mineralogia.
DL
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Natação do Clube Desportivo de Água de Pau conquista 40 medalhas no regional
Foto: CML

Equipa que foi recebida edifício dos Paços do Concelho
Pub.

Dois dias basta
ram para que um dos
clubes com mais modali
dades do concelho con
seguisse alcançar quatro
dezenas de medalhas.
O Complexo Desportivo
De Piscinas das Laranjei
ras, em Ponta Delgada,
recebeu o Campeonato
Regional por categorias
entre os dias 6 e 8 de
março.
O Clube Desportivo Es
cola de Água de Pau
(CDEAP) conquistou 11
medalhas de ouro e 16
medalhas de prata.
De acordo com a nota da
Câmara Municipal de
Lagoa, Rihards Bunkovs
kis, (50m costas) Rafael
Costa (200m bruços),
Gonçalo Rebelo (100m
bruços), Tomás Medei
ros (100m mariposa),
Gonçalo Rebelo (100m e
200m mariposa), Marga
rida Sousa (800m livres),

Núria Cabral (50m, 100m
e 200m bruços) e Marga
rida Sousa (400m estilos)
foram os primeiros a
completar as respetivas
provas.
Rihards Bunkovskis (50m
livres e 100m costas),
João Resendes (50m e
200m bruços), Diogo Oli
veira (100m e 200m bru
ços), Gonçalo Rebelo
(200m bruços), João
Bento (100m e 200m
mariposa),
Matilde
Cunha (800m livres),
Mariana Reis (200m cos
tas e 50m e 200m mari
posa), Matilde Couto
(200m Bruços), Marga
rida Sousa (200m mari
posa) e Letícia Narciso
(400m estilos) consegui
ram o segundo lugar do
pódio.
O Clube Desportivo de
Água de Pau existe há 6
anos e conta atualmente
com cerca de 350 atle

tas. Aposta em modali
dades como o atletismo,
natação, voleibol, bad
minton, exploração de
natureza, hidroginástica,
unihóquei, escolinhas de
futsal e de ginástica,
ténis de mesa, pedestria
nismo e natação, sendo
o único clube no conce
lho com natação adap
tada.
A equipa de natação do
CDEAP foi recebida no
edifício dos Paços do
Concelho pela Presi
dente da Câmara. Cris
tina Calisto congratulou
os atletas sublinhando
que os jovens “digniﬁ
cam o desporto e o con
celho de Lagoa” tendo o
Clube de Água de Pau
“realizado um excelente
trabalho em várias ver
tentes e modalidades
desportivas”.
DL
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COVID19
ALERTA/APELO

Dr. João Martins de Sousa
Delegado de Saúde de Lagoa

O novo coronavírus, desig
nado por Covid19, é um vírus da fa
mília dos coronavírus que causam
infeção que pode manifestarse como
algo semelhante a uma gripe comum
ou como doença mais grave como
uma pneumonia grave com insuﬁciên
cia respiratória aguda, falência renal e
de outros órgãos e eventual morte.
Os principais sintomas são a febre,
tosse, diﬁculdade respiratória, falta de
ar.
O que se sabe até à data de elabora
ção deste artigo é que a transmissão
pode acontecer pelo ar, contato pes
soal com secreções contaminadas,
como gotículas de saliva, espirros,
tosse, catarro, contato pessoal pró
ximo (toque, aperto de mão, beijo),
contato com objetos ou superfícies
contaminadas, seguido de contato
com boca, nariz ou olhos.
Atendendo à situação de emergência
de saúde pública classiﬁcada pela Or
ganização Mundial de Saúde, como
pandemia, a 12 de março, o Governo
dos Açores em parceria com a Autori
dades de Saúde da região, tomou um
conjunto de medidas que visam a
evicção da propagação deste vírus na
região.
Assim recomendase o adiamento de
deslocações, a qualquer título e de

OBITUÁRIO
qualquer pessoa da Região para o ex
terior e do exterior para a Região,
salvo as absolutamente necessárias e
inadiáveis.
Aos passageiros que se deslocarem
para a região será obrigatório respon
der a questionário da Direção Regio
nal da Saúde que será entregue
dentro do avião e entregue devida
mente preenchido no momento de
chegada.
No momento da entrega deste inqué
rito a Autoridade de Saúde decreta o
isolamento proﬁlático, com vigilância
ativa, durante 14 dias após o desem
barque nos Açores.
Se provierem de zonas consideradas
como de transmissão comunitária
ativa, e que não respeitem as reco
mendações só poderão entrar em ter
ritório regional com a autorização
expressa da Autoridade de Saúde da
Região.
O incumprimento desta imposição é
crime de desobediência e, como tal,
sujeito à apresentação de queixa
junto das autoridades judiciais.
O fato de ter sido tomada a decisão
de fechar estabelecimentos de en
sino, ginásios, estabelecimentos de di
versão noturna e de se ter restringido
a ocupação de restaurantes e de
zonas comerciais tem como objetivo
reduzir ao máximo possível a perma
nência de várias pessoas num local
travando desde modo uma possível
transmissão viral.
Mantenha a restrição social
Não procure um Hospital ou Unidade
de Saúde
Ligue para a LINHA SAÚDE AÇORES 
808246024

Relembro as orientações gerais reco
mendadas:
 Evite contato próximo com pessoas
que sofrem de infeções respiratórias
agudas;
 Evite contato próximo com animais
selvagens e animais doentes.
 Proceda à lavagem frequente das
mãos, especialmente após contato di
reto com pessoas doentes ou com o
meio ambiente, lavandoas com água
e sabão;
 Adote medidas de etiqueta respira
tória  tapar o nariz e boca quando es
pirrar ou tossir (com lenço de papel
ou com o braço, nunca com as mãos);
 Evite tocar mucosas de olhos, nariz
e boca;
 Utilize lenços de papel;
 Deite o lenço de papel no lixo;
 Lave as mãos e logo de seguida hi
gienize as mãos após tossir ou espir
rar;
 Utilize máscara cirúrgica, se a sua
condição clínica assim exigir;
 Não compartilhe objetos de uso pes
soal, como talheres, pratos, copos ou
garrafas;
 Mantenha os ambientes bem venti
lados;
 Restrinja o contato social;
 Mantenhase informado.
A Autoridade de Saúde Regional su
blinha a necessidade de serem cum
pridas todas as recomendações já
tornadas públicas relativamente ao
surto de Covid19.
Apelase a cada pessoa para que se
proteja e proteja os demais.
Só com a colaboração de todos será
possível travar /minimizar este pro
blema de Saúde Pública.
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Fechados em casa!!!
Como sobreviver
piscologicamente ao Covid19
conﬁa é uma das melho
res formas de reduzir a
ansiedade. Aproveite as
tecnologias para falar
“cara a cara” através de
videochamadas, use as
redes sociais, mail, tele
fone ou crie grupos no
Messenger.

M Luz Melo
Presidente da Delegação Re
gional dos Açores da Ordem
dos Psicólogos Portugueses

No passado dia
18 de março foi decre
tado estado de emergên
cia nacional, medida que
nos obriga a ﬁcar em
casa, ou melhor, a sair o
mínimo possível e em
condições especíﬁcas.
Se para alguns, esta me
dida foi vista como um
tempo de “férias” ou de
descanso, passado alguns
dias já todos sentimos
que esta é uma tarefa di
fícil e o entusiasmo das
supostas “férias” ﬁcou
pelo caminho. Efetiva
mente, foinos imposto
um grande desaﬁo a nível
psicológico. Permanecer
em casa fechado, para
quem vive num espaço
pequeno; com crianças
ou adolescentes; quando
se padece de problemas
de saúde psicológica
grave, como o autismo;
de qualquer perturbação
física ou mental, como o
pânico, é muito exigente.
A Ordem dos Psicólogos
Portugueses está atenta
a este enorme desaﬁo e
deixalhe aqui alguns
conselhos para viver em
situação de isolamento,
sem e com crianças.
• Mantenhase infor
mado mas limite a sua
exposição às notícias,
para não aumentar a sua
ansiedade e preocupa
ção. Todos os dias, às
16h00 a RTPA transmite
informação “verdadeira”
sobre a situação nos Aço
res.
• Mantenha o contacto
com amigos e familiares.
Falar com pessoas de
quem gosta e de quem

• Realize atividades que
goste. Leia um livro, veja
ﬁlmes
(preferencial
mente que o façam rir),
cuide das suas plantas,
borde, envolvase em
qualquer atividade que
lhe dê prazer e tranquili
dade.
• Mantenha as suas roti
nas e atividades. Levante
se à hora habitual,
vistase e faça as refei
ções a horas. Se está a
fazer teletrabalho esco
lha um lugar tranquilo e
peça para não o incomo
darem.
• Faça exercício físico e
tenha uma alimentação
equilibrada. Dance, faça
uma caminhada (é possí
vel até 2 pessoas) ou siga
vídeos no YouTube. Pre
ﬁra alimentos saudáveis
que lhe fazem sentir bem
e irão melhorar a sua
aparência.
• Mantenhase esperan
çoso e conﬁante que
tudo vai correr bem. Fale
com amigos e se possível
com proﬁssionais. Conﬁe
nas suas capacidades
para lidar com situações
adversas e recorra às es
tratégias que costumam
resultar consigo em si
tuações difíceis.
Se estiver em isolamento
com crianças, este desa
ﬁo poderá ser particular
mente exigente. As
crianças podem sentirse
tristes, com medo, confu
sas com a alteração das
rotinas diárias e com sau
dades dos amigos.
Podem fazer mais “bi
rras” e mostrarse mais
dependentes, irritáveis e
terem diﬁculdade em
adormecer. Neste caso:
• Aceite que existirão
conﬂitos e “birras”. Seja
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compreensivo e paciente
perante estes comporta
mentos e tente resolvê
los rapidamente para
ganhar maior controle
sobre a situação
• Dêlhes oportunidade
para expressarem os seus
sentimentos e receios.
Expliquelhes o que se
passa e tranquilizeas uti
lizando linguagem apro
priada à idade. Se
adequado, use os seus
heróis preferidos para
lhes dar força para lida
rem com a situação.
• Procure manter as acti
vidades diárias habituais,
nomeadamente a hora
das refeições e de ir dor
mir, proporcionandolhes
espaço para brincar.
• Encare a situação de
isolamento como uma
oportunidade de passa
rem mais tempo juntos e
realizarem actividades
em conjunto. Seja cria
tivo e procure fazer ativi
dades divertidas para si e
para elas. Lembrese que
“rir é o melhor remédio”.
• Limite o tempo de tele
visão. Aproveitem para
realizar actividades para
as quais não costumam
ter tempo: jogos de tabu
leiro, desenhos, leitura,
cozinhar.
• No caso de ter crianças
em idade escolar, veriﬁ
que se o professor lhes
enviou informação de es
tudo ou trabalhos.
Por último, MUITO IM
PORTANTE, tire algum
tempo por dia para des
cansar e fazer aquilo que
gosta. Havendo mais de
um adulto em casa,
podem fazer isto à vez. Se
está sozinho, aproveite o
tempo em que as crian
ças estão a dormir ou a
fazer alguma atividade.
Lembrese que para cui
dar deles terá também
de cuidar de si.

HORÓSCOPO
Carneiro (21/3 a 20/4)
A vida afetiva está dirigida para o
convívio com o seu grupo de amizades, que
apoia as suas iniciativas pioneiras e impul
siona os seus projetos.
A nível proﬁssional, atravessa uma
fase excelente para criar novos projetos e de
linear aventuras fundamentais para o seu
crescimeto individual.
Touro (21/4 a 21/5)
A vida afetiva evolui bastante posi
tivamente e marca um período de grande se
gurança, que lhe permite contribuir para o
bemestar da sua família.
A nível proﬁssional, durante esta
lona época, os contatos terão uma importân
cia muito especial e todas as suas interven
ções serão bemsucedidas.
Gémeos (22/5 a 21/6)
A vida afetiva encontrase movimentada e
uma nova amizade dálhe a possibilidade de
perceber o signiﬁcado de uma certa expe
riência do passado.
A nível proﬁssional, aproveite os
eventos sociais para adquirir conhecimentos
e estabelecer contatos que lhe poderão vir a
ser úteis no futuro.
Caranguejo (21/6 a 23/7)
A vida afetiva pode ser o meio de
manifestar os seus sentimentos e de expan
dir a sua fértil imaginação, mas não descure
as necessidades intimas.
A nível proﬁssional, terá oportuni
dade de aprender novos métodos ou melho
res formas de reorganizar o seu trabalho e de
corrigir comportamentos.
Leão (24/7 a 23/8)
A vida afetiva precisa de mudanças
e de novas dinâmicas. Procure entender a
vontade do outro elemento do par e torne a
sua relação mais criativa.
A nível proﬁssional, determinadas
soluções podem vir de onde menos espera e
tudo decorrerá da melhor maneira. As via
gens estão muito protegidas.
Virgem (24/8 a 23/9)
A vida afetiva coloca à prova a sua
capacidade de estabelecer um relaciona
mento amoroso, baseado na mútua com
preensão entre os elementos do casal.
A nível proﬁssional, sentirá uma
sensação de bemestar e de motivação para
preparar projetos mais ambiciosos.Os in
vestimentos estão protegidos.

Balança (24/9 a 23/10)
A vida afetiva passa por convívios
ou encontros muito apaixonantes, mas me
ramente físicos. Não confunda fortes atra
ções sexuais com sentimentos.
A nível proﬁssional, algumas pes
soas inﬂuentes podem desbloquear algum
projeto que tem em curso. Avance com con
ﬁança e sem qualquer hesitação.
Escorpião (24/10 a 22/11)
A vida afetiva permitelhe manifes
tar abertamente os seus fortes sentimentos
e, seguramente, vai conseguir promover um
relacionamento escaldante.
A nível proﬁssional, o momento é
adequado para aprofundar certos conheci
mentos relacionados com o seu trabalho de
modo a progredir na carreira.
Sagitário (23/11 a 21/12)
A vida afetiva acusa o apareci
mento de uma nova conquista muito estimu
lante e, se está disponível, tente avançar sem
preconceitos nem restrições.
A nível proﬁssional, aproveite a
ótima conjuntura para deﬁnir os seus objeti
vos e instalar o dinamismo compatível com
esta fase de crescimento.
Capricórnio (22/12 a 20/1)
A vida afetiva deve ser enfrentada
com coragem e discernimento, de forma a
poder renovar a área amorosa, mas exponha
claramente os seus intentos.
A nível proﬁssional, neste período
a sua atenção vai estar voltada para os bens
materiais. O setor ﬁnanceiro começa a dar si
nais de recuperação.
Aquário (21/1 a 19/2)
A vida afetiva indica a necessidade
de adotar uma atitude mais ponderada, sen
sível e consciente, de modo a poder evitar
magoar a pessoa que ama.
A nível proﬁssional, terá um traba
lho árduo para encontrar o sucesso. De qual
quer forma, os resultados acabaram por ser
bastante gratiﬁcantes.
Peixes (20/2 a 20/3)
A vida afetiva pode ser surpreen
dida por um novo contato, que lhe traz o de
sejo de alterar o seu quotidiano e de avançar
num romance encantador.
A nível proﬁssional, os seus pensa
mentos não estão orientados no sentido do
trabalho. Mas, não deixe que uma paixão
possa prejudicar a carreira.

Astrólogo Luís Moniz
Site: http://meiodoceucomsapopt.webnode.pt/
Email: rikinhoastro@hotmail.com
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A Natureza segue o seu ritmo

Alexandre Oliveira
Professor

Estamos a viver tempos
que parecem ser de ﬁcção e que
diﬁcilmente estariam nos horizon
tes de qualquer pessoa. De um
momento para o outro passamos
da globalização para o fecho de
fronteiras, para a limitação e can
celamento de viagens. Também de
um momento para o outro, as ci
dades esvaziaramse das multi

dões de transeuntes curiosos e se
dentos de registar a sua presença
em mais uma selﬁe. Nesse mesmo
instante, acabaramse os espetá
culos e todos os eventos que pro
moviam a reunião de grandes
multidões, pararam as escolas, o
comércio e outros setores.
Todos caminhávamos e vivíamos
num ritmo que agora realmente
abrandou e obrigou a aprender a
viver em casa, a estar naquele que
é, ou deveria ser, o espaço nuclear
da sociedade, seja para as apren
dizagens, seja para a vivência so
cial, seja para o crescimento – o
espaço da família! É curioso que
talvez nos tenhamos apercebido
agora que temos vizinhos, que
mora mais gente no nosso prédio,
na nossa rua…!

Daqui por uns anos, as páginas da
história estarão preenchidas com
mil e uma histórias sobre o que
está a acontecer, umas mais tris
tes, outras de esperança, outras de
solidariedade, haverá também
muitas curiosidades e, em princí
pio, serão muitas as lições a tirar.
Mas, neste tempo tão estranho e
delicado, podemos dirigir um
pouco da nossa atenção para ou
tros palcos.
Enquanto esta guerra silenciosa
vai evoluindo, talvez fosse bom re
parar como a natureza vai se
curso,
seu
o
guindo
tranquilamente! Certamente que
as lagoas estão admiradas de não
estarem a ser objeto da atenção
de tantos olhares, de tantas obje
tivas. Elas continuam verdes e es

O museu em sua casa

Joana Simas
Museóloga

Em virtude de estar
mos a atravessar um período
conturbado onde a preocupa
ção em torno da pandemia do
novo Coronavírus assola o quo
tidiano de cada um, somos for
çados a um isolamento.
Durante este período, os dias,
as horas e os minutos tendem a
não passar. A criatividade de
cada um está a ser colocada à
prova e são inúmeras as formas
e as iniciativas que vão surgindo
um pouco por toda a parte e
muito graças à internet, que
com as suas inúmeras vanta
gens, se a usarmos de forma
correta, tornase uma grande
aliada.
Neste aspeto, no que toca à cul
tura, dado que os museus se
Pub.

encontram encerrados tempo
rariamente, porque não embar
car numa tour cultural virtual
para desanuviar e enriquecer a
cultura geral? A maioria destes
espaços disponibilizam nos
seus sites e/ou outras platafor
mas digitais este tipo de oferta
à distância de um click, sem
condicionalismos de horário,
sem custo, sem ﬁlas, sem mul
tidões, mas barrados por um
ecrã de computador, telemóvel
ou tablet.
Se antes os museus utilizavam
esta ferramenta como comple
mento e auxílio na comunica
ção virtual, como uma forma de
atrair visitantes aos espaços
museológicos, pois a sua mis
são primordial está centrada na
preservação in situ dos objetos,
estavam longe de imaginar que
um dia esta ferramenta tornar
seia muito útil.
Toda a experiência online per
mite ao visitante conhecer a
história do museu, visitar um
pouco melhor os seus espaços
e as suas obras, através da tec
nologia 360º, ampliando as

plendorosas e os pássaros já não
cantam só pela manhã! Os trilhos,
esses, já se devem perguntar por
onde andam todos os que a cada
dia os percorriam. As ervas, as
plantas e as ﬂores que os envol
vem vão agora crescendo sem re
ceio das mãos ou das pisadas
menos cuidadosas! E as fumaro
las… essas continuam a libertar os
vapores misteriosos das profunde
zas de uma ilha, das ilhas, que
também acalmaram! Talvez todas
estas maravilhas se interroguem
sobre o que estará a acontecer
para que as estejam a deixar des
cansar, recuperando dos exageros
desta sociedade que agora teve
que parar. Ninguém terá uma res
posta para lhes dar, mas certa
mente que quando for possível

regressar ao seu convívio sem
preocupações vamos dizerlhes:
Obrigado por terem esperado por
nós! Vamos também pedir des
culpa por todas as vezes que não
as respeitamos.
Um destes dias uma amiga dizia
me que “no meio de tanta estra‐
nheza, a beleza da natureza
continua a prendar‐nos com o seu
esplendor e normalidade”, e isto
acontece no natural despertar da
vida que a Primavera consegue a
cada ano.
Este ano a Primavera chegou sem
festas de boas vindas, mas chegou
novamente cheia de força, beleza
e esperança!

Páscoa Florida
imagens de alta qualidade de
uma obra, criar o seu próprio
percurso expositivo, cruzar in
formações, possibilitando uma
maior interação com o público.
É certo que uma visita virtual
aos museus e às suas coleções
não é a mesma coisa, nem
substitui uma visita presencial
para observar as obras a uma
curta distância e de diversos ân
gulos. Mas por agora, o museu
entra em sua casa, de qualquer
parte do mundo, e com opções
para todos os gostos e são mui
tos os museus que ﬁzeram um
bom trabalho neste domínio da
comunicação virtual. A título de
exemplo, alguns museus afetos
à Direção Regional da Cultura
Açores (www.culturacores.azo
res.gov.pt/visitavirtual) disponi
bilizam informação visual,
textual e sonora, apresentando
imagens panorâmicas das salas
e das peças em boa qualidade,
textos simples e percetíveis de
informação geral e especíﬁca
sobre as peças, e narração
áudio. Fica o desaﬁo!

Para os cristãos, a Primavera
é marcada pelas Festividades Pascais.
A Páscoa é o centro do ano litúrgico
na Igreja. Dela nascem todas as ou
tras Festividades cristãs.
O termo Páscoa signiﬁca Passagem e
evoca, para os cristãos, a passagem
de Cristo da morte à Vida. Embora,
seja celebrada semanalmente aos do
mingos, anualmente é festejada, par
ticularizandose cada uma das suas
dimensões.
A mais importante Festa dos cristãos
é preparada com o Tempo Quares
mal. Na Quaresma a Palavra de Deus
faz um forte apelo à Conversão. Para
ajudar nessa Conversão, a Igreja pede
que se intensiﬁque três práticas: o
jejum, a esmola e a oração.
Este ano o Tempo Quaresmal tem um
sabor diferente. Uma nova Quaresma
se impôs. O Covid19 que já matou
milhares de pessoas, obrigou o
mundo a parar. Aﬁnal, o Homem não
é invencível. Bastou um vírus para o
fazer parar. Isto não signiﬁca que dei
xemos de caminhar interiormente e
que baixemos os braços. Esta para
gem convidanos a uma séria revisão
de vida, colocandonos algumas
questões fundamentais: como temos

João Ponte
Padre

caminhado até aqui? Onde estamos a
apostar a nossa vida? Onde está o
nosso verdadeiro tesouro? Aﬁnal,
quem somos nós? Esta, sim, é uma
verdadeira Quaresma. Que se inten
siﬁque em nós o jejum da arrogância,
da soberba e do egoísmo, a esmola
da nossa presença, da nossa escuta e
da nossa doação e a oração da nossa
união e harmonia com Deus, con
nosco e com os outros.
Não sabemos quando terminará esta
“Quaresma”, mas se ela for bem vi
vida na prática das boas obras e na
Oração, também nós, tal como Jesus,
passaremos da morte à vida e então
a nossa Páscoa será verdadeiramente
ﬂorida.

