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Fábrica de Álcool da Sinaga no Rosário produz 10 mil garrafas por dia para 
abastecimento exclusivo dos Açores desde o início da pandemia Covid19

 Da Lagoa para todo                
 o arquipélago

Fotos: DL e DR

Como manter a saúde men
tal em tempo de pandemia

Produtores lagoenses apos
tam na entrega ao domicílio

Igreja aproximase dos fiéis 
recorrendo à Internet

 Filarmónica Lira do Rosário completa um século de música
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Saúde na Primavera 

Refletindo a nossa essên
cia como seresvivos que reco
nhece e segue os princípios de 
uma alimentação biológica, a que 
obedece o percurso natural da na
tureza, observase que o inverno é 
o período de recolha máxima 
onde o homem necessita de uma 

alimentação mais nutritiva, tem 
menor actividade física, mais 
horas de sono e tem um pequeno 
aumento de peso, normal, de 2 a 
3 quilos, que devem ser perdidos 
na Primavera. Nesta nova de tran
sição entre a Primavera e o Verão, 
precisamos de uma alimentação 
mais leve, já que o nosso corpo 
precisa de menos calorias para 
manter a temperatura equilibrada. 
Estas épocas representam o reco
meço, a criação. As plantas voltam 
a brotar, crescer e florir. É o pe
ríodo ideal para desintoxicar o or
ganismo do ano, pois este tem 
maior facilidade em eliminar o que 
já não precisa, e a fase mais ade
quada para adoptar um padrão ali
mentar equilibrado. 
Uma vez que os dias agora tor
namse mais quentes é impor
tante optar por alimentos leves e 
frescos, sem esquecer da água 

para manter a hidratação do 
corpo. Numa alimentação nutri
cionalmente equilibrada, devemos 
usar diariamente as quatro cores 
entre produtos hortícolas e frutas, 
como os amarelos/alaranjados, 
vermelhos/arroxeados, verdes e 
brancos. Contudo há sempre uma 
cor que deve ser utilizada com 
maior frequência a cada estação 
do ano. A cor predominante na na
tureza na Primavera é o verde, ou 
seja esta deve ser a cor com a qual 
devemos colorir a maioria dos 
nossos pratos. Ora os alimentos 
verdes, predominantemente pro
dutos hortícolas folhosos, ervas 
aromáticas frescas e algumas fru
tas, além de serem tónicos e depu
rativos para o nosso sistema 
digestivo, são excelentes fontes de 
vitaminas e minerais essenciais ao 
bom funcionamento do orga
nismo. Invista no consumo desses 

mesmos alimentos crus na forma 
de saladas, em sandes ou leve
mente refogados, invista nos ce
reais integrais, leguminosas e o 
mínimo necessário de proteína de 
origem animal como carne, ovo e 
queijo, por forma a aproveitar ao 
máximo as propriedades inatas 
desses alimentos, reforçando 
assim a nossa energia vital. Assim, 
como sugestão, comece o dia com 
um bom batido de frutas frescas 
da época com aveia e iogurte na
tural. Inicie o almoço por uma boa 
salada, seguido do prato principal 
e termine o dia com uma boa sopa 
rica em verduras e leguminosas. 
Entre as refeições, dependerá da 
sua atividade diária, pode lanchar 
apenas frutos secos e fruta fresca 
ou, uma pequena torrada (pão, 
preferencialmente escuro, inte
gral, alfarroba, mistura ou semen
tes) com abacate (como substituto 

da manteiga), ou ovo, ou uma boa 
compota. 
Aproveite ainda o vigor da Prima
vera para relaxar por uns instantes 
antes de começar uma refeição 
preparando o corpo para receber 
o alimento de maneira agradável. 
Não devemos comer com pressa 
ou sob qualquer tipo de stress pois 
o lado emocional interfere tanto 
positivamente como negativa
mente no nosso metabolismo. 
Respirar profundamente, mastigar 
bem, comer somente o que é ne
cessário, permitirá ao nosso orga
nismo uma digestão perfeita. 
Portanto, merece a pena reeducar 
os nossos hábitos guiandonos 
pelas recomendações que obede
cem as leis da natureza garantindo 
assim não só o nosso bemestar 
como também a prevenção de 
problemas de saúde para a pró
xima estação.

A Sua Saúde Sempre 
Nutricionista 
Catarina Rola
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Os 100 anos de qualquer 
instituição seriam motivo mais do 
que suficiente para uma comemo
ração memorável. Contudo, e por 
causa da pandemia, não foi assim. O 
dia 20 de abril de 2020 não teve 
qualquer tipo de comemoração 
nem os músicos da Lira do Rosário 
se podem sequer reunir para os en

saios. Ainda assim a data, apesar de 
não ter sido oficialmente assinalada, 
não passou em branco.  
O livro “Lira do Rosário, cem anos de 
História” foi escrito por Ana Gaito e 
percorre a vida e o percurso da filar
mónica. “Durante dois anos fui fa
zendo recolha, trabalho de campo, 
acompanhei a filarmónica  porque o 

meu marido é o maestro e os meus 
filhos também participam na 
banda”, explica a autora do livro que 
é musicóloga e professora de Histó
ria e Cultura das Artes no Conserva
tório Regional de Ponta Delgada. 
Ana Gaito explica que o seu trabalho 
é “absolutamente autónomo e inde
pendente de qualquer universidade 

ou centro de estudo” e foi feito “em 
absoluta voluntariedade e amizade 
à filarmónica”.  
 
Lira do Rosário conta com 30 ele
mentos sendo a maioria jovens 
A professora diz que escreveu a obra 
tendo por base “atas e alguns docu
mentos escritos da própria filarmó
nica que apoiaram a confirmação de 
alguns factos e dados”. Recorreu a 
várias fotografias e ainda a “alguns 
membros, ativos e inativos da filar
mónica que pudessem dar o seu 
contributo oral sobre alguns aconte
cimentos, situações ou momentos 
históricos”. A autora destaca a capa
cidade de quem compõe a Lira do 
Rosário de “assumir um compro
misso por amor à camisola, cum
prindo ensaios e serviços, sem 
serem remunerados, sendo alguns 
dos músicos bastante jovens”.  
Com cerca de 30 elementos, entre 
os 14 e os 40 anos, a Lira do Rosário 
foi fundada pelo Padre João Furtado 
Pacheco e Luís Soares Macedo em 
1920.  O Presidente, Paulo Cordeiro 
lamenta que não tenha sido possível 
comemorar o completar de um sé
culo: “tivemos de cancelar tudo o 
que tínhamos previsto, uma missa, 
um desfile e miniconcerto no Rosá

rio”. Apesar do lançamento da obra 
comemorativa do centésimo aniver
sário não se ter realizado, como pre
visto, Paulo Cordeiro conta fazêlo 
numa cerimónia a realizarse este 
ano mas, ainda sem data marcada. 
Sobre a Filarmónica, o Paulo Cor
deiro diz que atrair novos membros 
é o mais difícil: “todos os anos abri
mos a escola de música, aparecem 
cinco ou seis mas chegamos ao fim 
com dois ou três”, lamenta. O Presi
dente diz que “como também há fi
larmónicas com dificuldades que 
começam a oferecer dinheiro para 
fazer serviços, as pessoas talvez por 
necessidade acabam por ir para 
essas”. 
Duarte Alves é responsável pela di
reção musical da Lira do Rosário há 
10 anos. Para o maestro “os jovens 
hoje em dia querem outras coisas e 
arranjar motivação é sempre com
plicado”. Ainda assim para Duarte 
Alves o balanço é positivo refor
çando que “os que estão e ficam na 
banda são mesmo os que gostam de 
lá estar, os que sentem prazer em lá 
estar”.  
 
 

Sara Sousa Oliveira

Filarmónica Lira do Rosário completa 100 anos
Livro que assinala o aniversário foi escrito pela musicóloga Ana Gaito e faz uma retrospectiva do que 
foi e como é a Lira do Rosário
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Atualmente os músicos não se juntam para ensaios ou serviços devido à pandemia
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“É de extrema importância evitar a exposição a  
rumores ou às «fake news»”

Carolina Almeida é natural 
de Santa Cruz, Lagoa, mas é em Lisboa 
que trabalha. É especialista em Psi
quiatria e Assistente convidada na 
Nova Medical School, na Universidade 
Nova de Lisboa. Atualmente exerce 
funções numa unidade de interna
mento de Doentes Agudos num hos
pital público e lida de perto com os 
mais variados problemas psíquicos. 
 
DL: De que forma é que uma pande
mia como esta afeta a saúde mental 
de uma pessoa perfeitamente saudá
vel? 
Em primeiro lugar é necessário apon
tar a singularidade do momento em 
que estamos a viver. Como António 
Guterres afirmou, este é o maior de
safio que a humanidade atravessa 
desde a Segunda Grande Guerra 
Mundial. Estamos a falar de um 
evento singular e é normal que a 
grande maioria das pessoas sinta 
medo, receio, preocupação em rela
ção ao futuro. Uma pessoa, mesmo 
que não tenha nenhuma espécie de 
antecedentes a nível de doença men
tal, é natural que viva um período de 
tensão, incerteza, receio pela sua 
saúde e portanto este é um evento 
que nos afeta a todos independente
mente do nosso passado. 
 
DL: De que forma é que as pessoas se 
podem prevenir e proteger em ter
mos psíquicos? 
Não há formas certas nem erradas de 
reagir. O importante é estarmos cons
cientes de que isto nos afetará de al
guma forma. O que é importante é 
que a pessoa mantenha, dentro do 
que é possível, a sua rotina habitual 
com os mesmos horários para as re
feições, para trabalhar, se estiver em 
teletrabalho, e também que coloque 
em marcha toda uma série de meca
nismos para que também se sinta 
bem. Quando nós estamos sob stress 
e tensão emocional geralmente ou 
vamos dar uma volta ou vamos pro
curar o convívio das pessoas que gos
tamos, tomar um café, dar um 
passeio, se isto não é possível temos 
de pensar em alternativas. É possível 
fazer exercício físico dentro de casa, é 
importante que as pessoas façam uso 
das redes sociais e do Skype, What
sApp para estarem próximos das pes
soas que gostam, mantendo uma 
rotina saudável em termos de alimen
tação. É muito importante que não se 
faça uso de álcool ou de tabaco para 

combater a ansiedade nestes perío
dos e também muito importante é 
não estar exposto permanentemente 
às notícias. Do ponto de vista da co
municação social, este é o tema do 
momento. Falase a toda a hora da 
Covid, do número de casos, do nú
mero de pessoas que faleceram. É im
portante que as pessoas se 
mantenham informadas nas fontes 
oficiais, não é relevante passar o dia 
todo nas notícias porque isto dá uma 
sensação de pressão e de tensão 
emocional que não é real.  
 
DL: A informação pode ser uma ar
madilha para quem está em confina
mento? 
Exato. Por um lado é importante que 
as pessoas se mantenham informa
das. Sabemos que neste momento a 
informação credível e verdadeira é ex
tremamente importante. É um mau 
fator de bem estar psicológico nestas 
alturas de crise não termos confiança 
na informação que nos é veiculada. 
Por outro lado é de extrema impor
tância evitar a exposição a rumores ou 
às “fake news” [notícias falsas]. É im
portante as pessoas distinguirem o 
que é que são factos e o que são ru
mores. 
 
DL: As pessoas que têm quadros de 
depressão ou ansiedade deverão ter 
outros cuidados? 
As pessoas que já têm um historial 
prévio ou que neste momento se de
batem com uma situação subaguda 
ou aguda do ponto de vista da doença 
mental, naturalmente que estas pes
soas têm o risco agravado. Devem re
forçar a sua autovigilância e 
automonitorização do ponto de vista 
psicológico para que esta situação não 
condicione um agravamento. É pre
ciso estar atento a um agravamento 
da qualidade do sono. É natural que 
quando as pessoas estejam mais an
siosas ou deprimidas o sono comece 
a diminuir ou a ser mais irregular ou a 
não ser tão reparador. Por outro lado, 
podem apresentar um sentimento 
crescente de ansiedade latente, sen
tiremse sempre tensas, inquietas, a 
pensar que determinado sintoma 
possa ser indício de infeção ou a preo
cuparse constantemente com quem 
lhes é próximo. Se as pessoas senti
rem um humor muito triste, falta de 
esperança no futuro, uma visão pessi
mista em relação ao futuro, nestas si
tuações as pessoas devem, por um la

Psiquiatra alerta para os perigos da sobreexposição às notícias, analisa e aponta caminhos para 
manter o equilíbrio da saúde mental durante a pandemia 

Carolina Almeida trabalha como psiquiatra numa unidade de internamento de Doentes Agudos

Foto: DR
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do, manter os canais abertos de co
municação com o médico ou o psicó
logo que lhe está a tratar. É muito 
importante manterem a sua medica
ção habitual, se for o caso.  
 
DL: Depois de passarmos o pico desta 
crise, considera necessário haver um 
reforço por parte do Sistema Nacio
nal de Saúde específico para a saúde 
mental? 
Já se fala de forma muito clara em an
tecipar problemas que serão recor
rentes numa crise económica. Há 
estudos prévios que demonstram que 
as pessoas que ficaram em quaren
tena e em isolamento desenvolveram 
sintomas de perturbação de stress 
póstraumático e de episódios de
pressivos. Por outro lado, os doentes 
que já eram conhecidos também têm 
de ser apoiados. O Sistema Nacional 
de Saúde terá de dar uma resposta 
muito robusta a todas essas pessoas 
e ninguém poderá ficar esquecido. Vai 
implicar um reforço das equipas de 
profissionais médicos mas também 
não médicos, nomeadamente assis
tentes sociais, psicólogos que possam 

ajudar as pessoas nas várias vertentes.  
 
DL: Para as famílias em teletrabalho 
e com filhos em casa, quais são as 
melhores estratégias para obterem o 
máximo de harmonia nos seus dias? 
É importante manter uma rotina de 
trabalho quer para os adultos quer 
para as crianças e adolescentes por
que ninguém está de férias definindo 
os tempos de trabalho e os tempos de 
lazer. Quando há possibilidade, é im
portante que os cuidadores alternem 
entre si, para que permita que o outro 
também descanse e trabalhe. Relati
vamente às famílias com crianças, a si
tuação tem de ser explicada com 
verdade e adaptada à idade das crian
ças. 
 
DL: Não se deve esconder nada? 
Não. A informação deve ser adaptada 
à idade da criança mas deve falar sem
pre com verdade. É natural que nesta 
fase em que estamos mais ansiosos e 
preocupados, as crianças procurem 
mais os adultos e precisem de mais 
atenção e cuidado. 
 

DL: Há alguma mensagem que queira 
passar em geral enquanto profissio
nal de saúde? 
Quero passar uma mensagem de es
perança porque muitas vezes sen
timonos tentados ao desânimo, 
numa fase em que não temos uma 
data definitiva para o fim desta situa
ção. Nenhuma pandemia dura eter
namente, isto vai ter um fim. Quando 
nos mantemos isolados em casa, não 
estamos apenas a protegermonos, 
mas essencialmente à comunidade. É 
natural as pessoas se sentirem preo
cupadas, tensas mas devem manter
se ligadas às pessoas que lhes são 
próximas. Se sentirem que esta situa
ção é muito difícil de lidar e que não 
estão a conseguir sozinhas ou com os 
recursos que têm, procurem ajuda. Há 
muitas formas de ajudar e que não 
passam necessariamente por recorrer 
a uma consulta presencial, há muitas 
linhas de apoio e todos esses recursos 
devem ser explorados.  
 

Sara Sousa Oliveira 



LOCALPágina 4 Diário da Lagoa  maio 2020

O 11 de abril de 
2020, feriado municipal 
na Lagoa, ficou marcado 
pela ausência de qualquer 
celebração pública. 
 

O estado de emergência de
cretado em todo o país devido à pande
mia Covid19 impediu a realização de 
qualquer evento público para assinalar a 
data comemorativa do concelho.  
No dia em que a Lagoa assinalou 8 anos 
de cidade e 498 de elevação a vila, a Pre
sidente da autarquia dirigiuse aos la
goenses através das redes sociais.  
Numa mensagem publicada no face
book, Cristina Calisto descreveu um abril 
diferente onde se pede o isolamento so
cial, no mês da liberdade. A Presidente 
da Câmara de Lagoa alerta que “a rota 
de crescimento e progresso da Lagoa 
será interrompida, e sofrerá, igualmente, 

as consequências desta pandemia, em 
termos sociais e económicos”. Ainda 
assim, prossegue Cristina Calisto, a au
tarquia “estará presente para acompa
nhar e ajudar cada um dos lagoenses a 
reerguerse”. 
A autarca destacou o papel dos lagoen
ses que estão na linha da frente do com
bate à Covid19, nos vários setores, 
desde os profissionais de saúde aos fun
cionários da autarquia, passando pelos 
bombeiros e proteção civil.  
Cristina Calisto termina a mensagem di
rigida aos lagoenses dizendo estar orgu
lhosa da Lagoa “que mantém firmes as 
suas raízes” bem como a sua tradição 
onde “juntos forjamos mais um capítulo 
da nossa história”, destaca.  
O concelho tem atualmente cerca de 
14600 habitantes distribuídos pelas 5 
freguesias da Lagoa que foi elevada a ci
dade a 11 de abril de 2012. 
 

DL 

Feriado municipal sem comemorações mas com  
mensagem de esperança
Para assinar a data, Presidente da Câmara de Lagoa divulgou mensagem nas redes sociais

Foto: DL
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Edifício dos Paços do Concelho mantémse encerrado ao público devido à pandemia
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A confinação vista pelos alunos 
Foto: EBIL

“A maior flor do mundo” esteve na EBI de Água de Pau no mês  
da Primavera 

 
Na semana de 9 a 13 de 

março, esteve patente, na EBI de 
Água de Pau, a exposição “A Maior 
Flor do Mundo”, da Fundação José 
Saramago, composta por dezoito 
painéis com ilustrações de André Le
tria para o conto infantil homónimo 
de Saramago, numa organização da 
Rede Regional de Bibliotecas Escola

res com o apoio da Biblioteca Muni
cipal Tomaz de Borba Vieira e a Es
cola Secundária de Lagoa. 
A Biblioteca Escolar organizou visitas 
à exposição com turmas de diferen
tes ciclos da escola, percorrendo um 
percurso pautado pelos diferentes 
momentos da história. Com início na 
entrada da escola, a exposição es
tendeuse pela escadaria e varanda 
do conselho executivo, procurando 
ambientar os visitantes na história 
com a subida da colina até à flor des
coberta pelo menino que a protago
niza. Pelo caminho, a apreciação das 
ilustrações de André Letria fezse 
acompanhar pela leitura de excertos 
da obra de José Saramago e pelas 
impressões dos visitantes à medida 
que desvendavam a trama do livro 
com a experiência conjunta de texto 
e imagem. A visita culminava na bi
blioteca, onde as últimas ilustrações 
da história surpreendiam com a 
magia do renascimento da flor e da 

beleza do ato de escrever. Nesse es
paço, os participantes puderam 
ainda assistir à curtametragem pro
duzida por Pancho Casal, onde José 
Saramago surge como narrador e 
personagem, conhecer a biografia 

do ilustrador André Letria e planifi
car um trabalho interdisciplinar ins
pirado na exposição e nesta obra do 
Plano Nacional de Leitura. Todavia, 
por motivos de encerramento da es
cola devido ao Covid19, estas inicia

tivas não puderam realizarse e 
foram adiadas para uma próxima 
oportunidade. 
 

Professora Sónia Ferreira 
 

Estamos a viver momen
tos difíceis! Este é um tempo novo 
e diferente de tudo o que alguma 
vez imaginámos. Estamos em casa, 
no mesmo trabalho, mas com uma 
dinâmica completamente dife
rente. Faltanos o calor humano, a 
alegria das crianças e o convívio 
com a comunidade escolar. Tive
mos todos que nos adaptar à 
pressa a esta nova situação! Traba
lhamos e esperamos ansiosa
mente pelo dia em que chegue a 
boa notícia de que podemos final
mente sair à rua e fazer uma vida 
normal. Temos todos que nos rein
ventar: os pais, os professores, os 
alunos… 
Procurámos saber como se sen
tem os nossos alunos perante esta 
situação. Ainda que em casa, eles 
continuam a trabalhar e a expri
mirse, quer em prosa, quer em 
verso. Aqui ficam os depoimentos 
de quatro dos nossos alunos. 
 

Professora Ana Páscoa 
 

Em Quarentena 
 
Depois de um mês trancada em 
casa em quarentena, posso dizer 
que este confinamento obrigatório 
tem vantagens mas também tem 
algumas desvantagens.  
Começando com as vantagens, 
posso dizer que a mais importante 
é que previne a propagação da 
doença e o seu contágio: se todos 
ficarem em casa, interrompemos 

as cadeias de transmissão e conse
guimos conter os novos casos de 
contágio. Para além disso, pro
move o convívio em família, o con
vívio virtual com os amigos, 
permite pôr o sono em dia, pode
mos fazer os nossos passatempos 
individuais preferidos, ver os fil
mes e séries que aguardávamos 
por falta de tempo, arrumar a casa 
ou simplesmente quarto ou ainda 
aprender coisas novas, como por 

exemplo, descobrir uma nova co
reografia na dança, desenhar, es
crever, ler um novo livro, cozinhar, 
etc. Contudo também tem as suas 
desvantagens, tais como não 
poder sair de casa, e consequen
temente, não poder ir à praia ou à 
piscina, ao centro comercial, estar 
com os amigos, nem dar passeios 
ao ar livre e andar de bicicleta ou 
ir ao ginásio. 

Sofia Sousa, 6ºA 

Nesta quarentena parece que a 
minha vida parou. De um dia para 
o outro deixei de fazer as coisas de 
que mais gostava. 
Tenho saudades de visitar a minha 
família, de estar com os meus ami
gos, de praticar basquete, de pas
sear e andar na rua sem qualquer 
preocupação. 
Com esta situação onde vamos 
parar? Não sei! Só sei que temos 
que cumprir as regras para conse
guirmos vencer este vírus. 
 

Diogo Medeiros, 5ºE 
 
 
A Professora Joana Silva 
desafiou os seus alunos de 
Português a exprimiremse 
em poesia, com o tema 
“Basta Imaginar”, e os jo
vens poetas deram asas à 
imaginação. 
 
Basta imaginar 
 
Basta imaginar 
O medo a chegar, 
E depois imaginar a escola a fechar 
E imaginar o ano letivo por termi
nar  
E imaginar ficar nas nossas férias a 
estudar. 
Basta imaginar 
Que sabemos a verdade, 
E imaginar que o mal não escolhe 
a idade 

E imaginar que perdemos a liber
dade 
E imaginar que vivemos pela me
tade. 
Basta imaginar 
A solidão a chegar, 
E depois imaginar o desespero a 
aumentar 
E imaginar a morte a ficar  
E imaginar o mundo a acabar. 

 
Matilde Cordeiro, 5.º B 

 

Basta Imaginar 
 
Basta imaginar 
a escola a voltar a funcionar 
os meninos a estudar 
e os professores a ensinar. 
Basta imaginar 
no recreio a correr 
à bola jogar 
e as meninas a cantar. 
 
Basta imaginar 
na cantina da escola 
uma refeição tomar 
todos juntos a almoçar. 
Basta imaginar 
a professora Joana a ensinar 
poemas de encantar 
a dizer que o vírus vai acabar. 
 
Basta imaginar 
uma cura para o vírus erradicar 
em casa devemos ficar 
até a quarentena acabar. 

 
Indira dos Santos Martins, 5.º E 

Sofia estuda em casa

Fotos: EBIAP
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Clube de Geocaching apoia projetos de geotours! 

O Clube de Geocaching 
planeia propor à Câmara Munici
pal da Lagoa a criação de uma 
Geotour no concelho da Lagoa, 
logo que as condições o permitam 
e o turismo, bem como a vida de 
nós todos e o Ensino nas escolas, 
voltem à normalidade. 
As geotours são projetos de Geo
caching, habitualmente ligados ao 
Turismo, compostos por um con
junto de caches “especiais” geral
mente sobre: locais turísticos 
(como miradouros, trilhos, mu
seus, centros de ciência, parques, 
etc…) ou sobre temas de cariz tu
rístico (neste caso para o Conce
lho). Uma geotour, normalmente, 
permite que o geocacher que 
atinja os objectivos fixados, ganhe 
um prémio, para além de um “pré
mio virtual” – dito souvenir. 
O Clube de Geocaching da Escola 
Secundária da Lagoa, já tem al
guma experiência com estes pro
jetos pois tem colaborado com as 
duas geotours existentes actual
mente em Portugal; a Azores Geo
tour (cuja sede se encontra 
geograficamente na Escola Secun

dária da Lagoa e que é da res
ponsabilidade da Direção Regio
nal do Turismo) e com a Ponta 
Delgada Geotour (que foi lan
çada recentemente e que é da 
responsabilidade da Câmara Mu
nicipal de Ponta Delgada e que 
foi construída pelos professores 
Marco Pereira e Luis Machado, 
responsáveis por este Clube e 
professores nesta escola da 
Lagoa). 
O objetivo principal da Ponta 
Delgada Geotour é que cada geo
cacher participante consiga co
nhecer melhor, do ponto de 
vista: turístico, religioso, histó
rico, etc..., o Concelho de Ponta 
Delgada, situado na ilha de S. Mi
guel  arquipélago dos Açores, 
"rodeado de natureza incalculá

vel". Esta Geotour é composta 
por 45 geocaches e 5 geocaches 
joker. Existem duas geocoins 
(ouro e prata) que são os pré
mios para quem completa este 
projeto. Mais informações a res
peito deste projeto podem ser 
encontradas em: https://geo
tourpontadelgada.webnode.pt/ 
O Clube de Geocaching é uma 
entidade parceira deste projeto, 
tendo estado presentes, no 
evento de lançamento desta 
Geotour, que decorreu no Salão 
Nobre da Câmara de Ponta Del
gada, no passado mês de feve
reiro, vários alunos e professores 
deste Clube. 
 

Luis Filipe Machado  
e Marco Pereira

Literacia digital com “O TOPA NA BE” 

A rubrica da Biblioteca Esco
lar “O TOPA NA BE” continua, este ano 
letivo, a preparar alunos para um am
biente de ensino/ aprendizagem mais 
adaptado às novas tendências na edu
cação, trabalhando a competência de 
literacia digital, através da formação 
de alunos em diversas ferramentas e 
aplicações úteis para a sua aprendiza

gem. 
Neste 2.º período, a ferramenta esco
lhida foi o Biteable, que permite a cria
ção de vídeos simples e divertidos 
online, de forma muito fácil e acessível 
a diferentes níveis de ensino. Orienta
dos pela professora Susana Cardoso, 
colaboradora da biblioteca, as turmas 
do 7.ºA e do 5.º/ 6.ºE produziram pe

quenos filmes sobre a paz e a não vio
lência na escola em articulação com 
os temas trabalhados na BE. Por seu 
lado, os alunos de Português GPS do 
6.ºA e B recontaram o livro trabalhado 
em leitura orientada na aula de Portu
guês, Ulisses, de Maria Alberta Mené
res, em vídeos criados através desta 
ferramenta.  
Feito o balanço das atividades e tendo 
em conta o grande entusiasmo e em
penho com que os alunos abraçaram 
os projetos propostos, concluise que 
esta é uma iniciativa de sucesso, não 
só pelo interesse que desperta nos 
alunos, mas, sobretudo, pela utilidade 
no desenvolvimento de competências 
tão essenciais para a escola de hoje. 
 

Professora Sónia Ferreira 

Fotos: EBIAP

Fotos: EBIL
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10 mil garrafas de álcool por dia produzidas na 
Lagoa desde o início da pandemia

O caminho até à sala 
onde tudo acontece é longo. Até lá 
chegar, são vários os edifícios ve
lhos que encerram as marcas do 
tempo e estão fechados.  
A Fábrica do Álcool da Lagoa, fun
dada em 1882, deixou de produzir 
álcool em 1996. Desde então ar
mazena melaço, utilizado apenas 
na produção de rações, mas as ins
talações da fábrica lagoense são 
atualmente o principal polo de en
garrafamento e embalamento de 
álcool nos Açores. 
“Esta sala foi montada por mim 
em 1993”, conta orgulhoso José 
Borges, antigo funcionário da Fá
brica do Álcool, onde trabalhou 50 
anos. “Nasci aqui, vim para aqui 
com 15 anos e só saí em 2015”, ga
rante. Por estes dias, José Borges 
é presença assídua na fábrica. Co
nhece como ninguém a máquina 
responsável pelo enchimento de 
10 mil garrafas por dia. “Às vezes 
consigo resolver algum problema 
que surja pelo telemóvel porque 
sei onde estão os pontos fortes e 
os pontos fracos da máquina, mas 
por vezes tenho de vir cá”, explica.  
O corropio entre os  funcionários, 
oito no total, é grande, numa al
tura em que a procura é ainda 
maior em plena pandemia. “Nesta 
altura do surto da Covid19 temos 
sido o centro das atenções aqui na 
ilha e no arquipélago em geral”, 
sublinha Marco Rodrigues, funcio
nário da Fábrica do Álcool há 5 
anos. Os últimos dois meses têm 

sido “muito atarefados” e, muitas 
vezes, o trabalho estendese até à 
meianoite e uma da manhã.  
 
Procura aumentou mil por cento 
Na Fábrica do Álcool da Lagoa, 
propriedade da Sinaga, fazse o 
enchimento e embalamento de 
garrafas de álcool puro, sanitário e 
álcool gel, cuja matéria prima é 
importada do mercado nacional e 
europeu. As garrafas são feitas nas 
instalações de Ponta Delgada mas 
é do concelho vizinho que saem 
com o produto final que chega aos 
consumidores. Desde o início da 
pandemia, da Lagoa para todo o 
arquipélago já saíram cerca de 100 

mil litros de álcool. A Covid19 veio 
disparar as vendas e a procura 
“aumentou uns mil por cento por
que com esta crise os fabricantes 
de álcool não conseguem dar 
conta do recado e produzem para 
50% das necessidades que surgi
ram com esta pandemia”, garante 
Rui Maciel. O Presidente do Con
selho de Administração da Sinaga 
sublinha que “a estrutura [da em
presa] estava preparada para um 
nível de procura infinitamente 
mais baixo mas adaptamonos ra
pidamente e temos também um 
conjunto de parceiros a nível na
cional que nos têm permitido um 
fornecimento contínuo e sem rup

turas de stock”.  
 
Produto destinase ao mercado 
regional 
Da Lagoa sai matéria prima para as 
9 ilhas dos Açores. “Todo e qual
quer álcool que consigamos com
prar é para uso exclusivo da 
Região. Temos inúmeros contactos 
do continente só que, por uma 
razão lógica, nesta altura estamos 
a garantir o fornecimento no mer
cado açoriano priorizando todas 
as unidades de saúde, hospitais, 
farmácias e entidades públicas”, 
garante Rui Maciel, que lidera uma 
indústria que está a “a full power” 
já que “para tirar algum proveito 

da nossa linha de produção temos 
de trabalhar mais horas por dia”, 
garante. 
 Ainda assim, e apesar do trabalho 
ser bem maior nos últimos tem
pos, José Borges considera que 
aquilo que se verifica hoje é bem 
menor do que um dia já foi: “fazía
mos praticamente dois contento
res por semana para o continente 
e agora, segundo o que apanho 
aqui, estamos a fazer uma média 
de 500 a 600 caixas, não é tanto 
como antigamente”, garante. 
Sobre esta nova fase, reconhece 
que “é bom, dá movimento, em
prega mais uma pessoa ou outra 
porque estamos atravessando 
uma fase de grande consumo a 
nível de álcool”.  
O aumento da procura poderá 
levar ao aumento dos preços. A es
peculação foi noticiada em algu
mas lojas da região, mas o 
Presidente do Conselho de Admi
nistração da Sinaga garante que é 
preciso distinguir que existem dois 
tipos de álcool com preços distin
tos: “o puro é muito mais caro, 
onde 1 litro ronda os 20 euros, e 
mais de metade do valor é de im
posto. O álcool sanitário já não 
tem essa componente, portanto 
estamos a falar de 0,75 euros mais 
IVA por cada garrafa de 250ml”, 
explica. O álcool alimentar é utili
zado para a produção de bebidas 
alcoólicas  e o sanitário é o reco
mendado para a desinfecção, 
sendo este último o recomendado 
pelas autoridades de saúde para 
travar a propagação do novo coro
navírus. Rui Maciel garante que a 
empresa que dirige, detida a 100% 
pelo Governo regional, “tem pros
seguido uma política de manuten
ção dos preços que são 
atualizados somente quando os 
nossos fornecedores atualizam”. O 
responsável diz que não foi “apa
nhado desprevenido porque já tí
nhamos garantido com os nossos 
parceiros o fornecimento de algu
mas cisternas mesmo antes da 
Covid19 ter aparecido em força. 
Temos ajudado, dentro do possí
vel, outros pequenos operadores 
porque mais importante do que o 
plano concorrencial é haver pro
duto disponível no mercado aço
riano”, assegura. 

Sara Sousa Oliveira

Fotos: DL

Perante o apelidado por todos, inimigo invisível, a necessidade de eliminar toda e qualquer 
ameaça fez disparar a venda de álcool

Instalações localizadas no Rosário engarrafam o álcool da Sinaga José Borges trabalhou nas instalações da Lagoa durante 50 anos

Oito funcionários asseguram o funcionamento da Fábrica do Álcool
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De portas fechadas, a Igreja abrese online

No pequeno altar, reves
tido a branco está o essencial: 
uma pequena candeia, o missal li
túrgico, uma cruz de madeira, 
Nuno Maiato e o pai. Ninguém 
diria que se trata de um altar mon
tado em casa. É através dele que 
chega aos lagoenses e ao mundo, 
todos os domingos, às 11h30. “O 
meu pai passou a ser leitor de um 
dia para o outro, ele é que faz as 
leituras e preparamos o espaço 
para cada celebração, é também 
eles, os meus pais, que me acom
panham na oração do terço e tem 
sido assim”, conta Nuno Maiato. 
Ao Diário da Lagoa, o pároco da 
Matriz de Lagoa explicou como 
passou para a internet: “nós está
vamos aqui em casa dos meus pais 
a fazer uma corrente de oração 
com algumas pessoas amigas e eu 
lembreime de colocar em direto 
no Facebook e então, a partir daí, 
começou a oração do terço”.  
 
“É dos momentos em que eu 
tenho me sentido mais padre” 
Todos os dias, às 18h30, faz um 
vídeo em direto e reza o terço com 
quem decide juntarse a ele. Por 
cada emissão, tem centenas de vi
sualizações, que em alguns casos 
ultrapassam o milhar, sendo mui
tos os que se juntam às orações 
online, a partir da sua página pes
soal. Os que consegue juntar on
line são muitos mais do aqueles 
que se deslocavam à igreja para 
ouvir as suas missas. 
Nuno Maiato conta que “no outro 
dia uma senhora dizia que espera 
pela hora do terço como aguarda 
pela hora do jantar portanto é de 
facto um alimento que nós esta
mos a receber “. Em quase 13 anos 
de sacerdócio,  diz, a experiência 
temno levado a novas descober
tas: “nunca tivemos tão próximos 
apesar de estarmos repartidos 
pelas nossas casas e tem sido 
muito gratificante. Atrevome a 
dizer até que é dos momentos em 
que eu tenho me sentido mais 
padre ou verdadeiramente padre 
durante todos estes anos de orde
nação sacerdotal”. 
O feedback que recebe chega via 
online, através de mensagens ou 
comentários e “obrigado” tem 
sido o que mais se repete. E são 
muitas as situações em que sente 
que, de alguma forma, consegue

O padre Nuno Maiato reza o terço online todos os dias e celebra a missa ao domingo, tudo a partir de casa. No 
Facebook criou o grupo “Igreja nos Açores ON LINE” que leva o culto aos fiéis em tempo de pandemia   

Padre Nuno Maiato conta com a ajuda do pai nas missas que celebra a partir de casa

Foto: Página de Facebook

tocar as pessoas. “Recebo teste
munhos muito bonitos de pais que 
estão a aproveitar este momento 
para ensinar aos seus filhos a rezar 
e depois agradecem porque os 
meninos já sabem rezar a avé
maria ou o pai nosso”, conta, 
dando outro exemplo “no outro 
dia alguém diziame que estava 
num grande estado de ansiedade, 
a tocar o pânico mesmo e aquele 
momento do terço todos os dias 
foilhe libertando desta ansiedade 
e deste estado de pânico”. 
 
Há fiéis a acompanhar a missa 
pelo telefone 
E, aquilo que transmite todos os 
dias via Facebook, consegue che
gar até quem nem tem internet. 
“Sei de pessoas que estão sozi
nhas mas que têm alguém que 
está a acompanhar o terço. Essa 
pessoa que está online coloca o te
lefone fixo ao lado do portátil ou 
do telemóvel e a pessoa vai acom
panhando, ou seja, ouve na sua 
casa e faz chegar a casa de outra 
através do telefone fixo porque é 
a forma que aquela pessoa tem de  
receber aquele momento de ora

ção, é muito bonito”, diz. Nuno 
Maiato, tal como milhares de ou
tros párocos nunca imaginaram 
ver as suas igrejas fechadas nem o 
Papa Francisco, sozinho, na Praça 
de São Pedro em Roma. “Vi a ima
gem dele com uma lágrima e com 
um sorriso. A lágrima é a lágrima 
de toda a humanidade, um 
homem ali como alguém dizia, 
com o peso do mundo às costas, e 
com um sorriso porque o mesmo 
homem deixanos uma palavra de 
esperança e mostranos que, 
mesmo estando isolados, como 
ele estava naquela praça, onde ha
bitualmente está uma multidão, 
nós estamos unidos.  
Essa união, feita a partir da casa de 
cada um, em plena pandemia 
Covid19, levou mais igrejas a abrir 
portas às paróquias, aos concelhos 
e ao arquipélago através da inter
net. 
Foi o padre Nuno Maiato quem 
impulsionou o grupo “Igreja nos 
Açores ON LINE”. Criado no Face
book, conta com mais de 2700 
membros e é através dele que vá
rios párocos de várias igrejas do 
arquipélago fazem chegar as suas 

mensagens aos fiéis. “Partilhase 
muita coisa, de uma forma espon
tânea.  
Quando sabemos que alguém está 
em direto partilhamos lá, vamos 
partilhando não tudo, mas muito 
daquilo que se tem feito nas várias 
ilhas”, explica Nuno Maiato. Ape
sar de ser o único padre da ouvi
doria de Lagoa a celebrar online 
[até ao fecho desta edição], lem
bra que “todos os padres da 
Lagoa, como outros que eu tenho 
contactado, todos estão em ora
ção pelas suas comunidades, 
assim como eu faço diariamente”, 
mesmo não estando online.   
 
“Toda a gente se apercebeu que a 
partir de casa pode fazer muitas 
coisas” 
Sobre o futuro da Igreja,  no pós
pandemia, o pároco  da Matriz de 
Lagoa diz que não é pessimista 
mas também não acredita que as 
igrejas se encham porque as pes
soas estiveram privadas das euca
ristias a que sempre estiveram 
habituadas. “Já houve situações 
idênticas, mais ou menos, uma por 
século e o mundo não mudou 

assim tanto. Eu acredito que tudo 
isto vai ter um efeito prático e con
creto na vida das pessoas mas fa
cilmente vamonos esquecer 
disto. Nós reconhecemos que er
ramos, sim senhor, temos vontade 
de não errar mais e não pecar 
mais mas daqui a dias estamos a 
fazer mais ou menos as mesmas 
coisas e é isto que vai acontecer. 
Não é muito simpático e não é pe
dagógico estar a afirmar isso agora 
mas eu creio que é isto que vai 
acontecer”, sublinha. 
Ainda assim Nuno Maiato lembra 
que “não podemos ignorar aquilo 
que vivemos, não só o sofrimento 
e a ansiedade que vivemos mas 
também não podemos ignorar 
aquilo que de valor se criou em fa
mília durante esses dias”. Ainda 
assim, o pároco garante que tem  
“muita esperança de que, no caso 
concreto do que está a acontecer 
online, venha de facto, abrir mui
tas possibilidades para a Igreja e 
para a sociedade. Toda a gente se 
apercebeu que a partir de casa 
pode fazer muitas coisas”, finaliza. 
 

Sara Sousa Oliveira
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Arrancaram no mês pas
sado as obras de construção de 
uma cobertura anexa à EBI/JI Prof. 
Octávio Gomes Filipe, no Rosário. 
O investimento da autarquia no 
valor de cerca de 52 mil euros é 
comparticipado na quase totali
dade pelo programa PRORURAL.  

Para a Presidente da Câmara Mu
nicipal de Lagoa, tratase de uma 
obra fundamental uma vez que 
permite dotar a escola de um es
paço polivalente que há muito em 
falta. “Tratase de uma área desti
nada sobretudo a atividades de 
entretimento e atividades associa
das à educação física, nos dias em 
que as condições climatéricas não 
sejam propícias para a concretiza
ção destes exercícios em zonas de 
recreio exterior”, nota Cristina Ca
listo. 

Duas outras escolas, a EB1/JI D. 
Manuel de Medeiros Guerreiro, a 
EB1/JI Tavares Canário e a escola 
EBI/JI Dr. José Pereira Botelho, 
todas em Santa Cruz, também re
ceberam novos alpendres. 

DL 

EBI/JI Professor 
Octávio Gomes 
Filipe com novo 
alpendre 

Mérito acadé
mico premiado

 
O acompanhamento dos 

alunos, por parte dos professores às 
várias disciplinas, ao longo de um 
triénio, a chamada continuidade pe
dagógica, revelouse como uma es
tratégia de grande utilidade na 
aprendizagem. Este modelo contri
buiu também, como uma maisvalia, 
para a implementação e desenvolvi
mento da atividade da Tutoria   um 
projeto pedagógico que realizei, na 
nossa região, em 1999 e que foi 
aprovado e subsidiado , pelo Insti
tuto de Inovação Educacional. 
No ano letivo de 2003, sendo do
cente de quadro de nomeação defi
nitiva da Escola Secundária de Lagoa, 
dinamizei, pela primeira vez, a ativi

dade da Tutoria nesta escola.  
Durante dezasseis anos da minha 
docência na ESL, a tutoria, funcionou 
como um apoio personalizado, facul
tado aos alunos, tanto a nível do seu 
desenvolvimento pessoal, como 
também no seu desempenho esco
lar. Os alunosalvo da atividade, re
ceberam apoio escolar, em que lhes 
foram ensinados métodos de es
tudo, individualmente. Em regime 
paralelo, o professortutor dispen
sava aos jovens, aconselhamento 
pessoal, personalizado, focado no 
desenvolvimento juvenil de compe
tências cívicas e éticas, mediante a 
técnica do diálogo positivo, entre o 
aluno e o tutor orientador, em re
gime de entrevista semanal. O con
tato estrito (também em entrevista 
tutorial) com o encarregado de edu
cação do aluno e com os elementos 
do conselho de turma, integraram 
ativamente a dinâmica desta ativi
dade pedagógica. 
Como membro do Núcleo de Inser
ção Social de Lagoa para o setor da 
Educação da ESL,(2004) foime pos
sível sinalizar, também na qualidade 
de tutora, alunos e encarregados de 
educação, provenientes de agrega
dos familiares socialmente carencia

dos. Na realidade, ao longo destes 
dezasseis anos letivos, a tutoria as
sumiu o papel de uma base segura 
de lançamento, na gestão da vida 
pessoal e sócioprofissional de mui
tos jovens os quais, seguramente, 
sem este apoio, muito difícilmente 
teriam conseguido atingir patamares 
de sucesso a nível mínimo (certifi
cado do 9º ano) , médio (certificado 
do 12º ano ) e máximo (curso univer
sitário). 
A tutoria revelouse como um traba
lho docente, muito útil e gratificante, 
para todos os elementos interve
nientes, sobretudo pela resultado 
positivo de sucesso, tanto a nível 
cognitivo, como no domínio sócio
afetivo dos alunos que dela benefi
ciaram.  
No meio de tantas experiências pe
dagógicas – vivências inesquecíveis, 
recordome do caso da Soledade 
(nome fictício).  
A Soledade foime apresentada pela 
diretora de turma, no 9º ano. Uma 
jovem de olhos negros grandes e 
nostálgicos, que apesar da sua can
dura, espelhavam tanta ansiedade, 
como determinação. A jovem con
tou que vinha de longe. Saía de 
manhã, no autocarro e deixava a 

avó, já cuidada por ela, numa cadeira 
de rodas. A mãe abandonaraa, 
ainda pequena e o pai tinha partido 
para longe, sem notícias. Fora criada 
pela avó, por quem, visívelmente, 
nutria especial carinho.  
Começamos a trabalhar em equipa 
com outros agentes sociais, para que 
esta jovem lutadora, pudesse usu
fruir dos apoios previstos, somados 
ao apoio total da equipa docente e 
da tutora, disponível para o apoio in
tegral no trabalho escolar da jovem 
Soledade e sobretudo na disponibi
lidade permanente, para a escuta 
atenta e compreensiva dos “desaba
fos” da sua alma adolescente. Que 
bem lhe fizeram! Progressivamente 
lapidavamse constrangimentos e 
ressurgia a confiança! 
Atualmente, a Soledade é licenciada, 
com mestrado. Trabalha numa em
presa e é formadora. Continuamos 
em contacto, com a amizade de 
sempre, um sentimento nascido da 
partilha dos saberes e alicerçado no 
trabalho e no esforço comuns , bem 
como na atitude determinada de 
nunca dizer não a um projeto posi
tivo de vida!  

Maria Luísa Dias Pereira

A Tutoria Pedagógica  Diálogos fascinantes que lapidam diamantes! 

O escritor Júlio 
Tavares Oliveira, de 22 
anos, autor de “O Dia
grama do Escuro”, fez o 
prélançamento no pas
sado dia 17 de abril do 
seu novo livro intitulado 
“Redenção Humana”. 
Tratase da sétima obra 
do lagoense. 
 

Devido ao atual con
texto de confinamento e isola
mento social, a obra foi 
prélançada online através de um 
vídeo que o autor publicou no 
YouTube e que foi partilhado atra
vés da sua página pessoal no Fa
cebook. Ao longo de 20 minutos, 
o escritor lagoense explica em 
que consiste o livro e fala sobre o 
que o inspirou destacando o cará
ter dialogante que quis dar à 
obra.  

De acordo com o autor, “Reden
ção Humana”, significa “valer a 
nossa própria morte” e onde essa 
mesmo morte é contrabalan
ceada sendo “o aniquilamento 
inevitável  do ser terrestre”, des
taca.  
O primeiro diário de leituras de 
Júlio Tavares Oliveira que, garante 
o autor, não é ensaísta, aborda 
grandes questões da humani
dade, inspirado por escritores e 
clássicos da literatura mundial. 
No vídeo de prélançamento, o 
autor aborda, por exemplo temá
ticas em torno da existência de 
Deus ou da alma debruçandose 
também em torno das teorias 
geocêntrica e heliocêntrica.  
“Redenção Humana” conta com 
uma nota do professor Onésimo 
Teotónio Almeida. Para o escritor 
açoriano, o livro de Júlio Tavares 
Oliveira “surge na sequência de 
leituras desenvolvidas e trabalha
das do ponto de vista reflexivo”, 
com base num “pensamento 
muito radicado na concepção he
lénicoclássica/holísticohumanís
tica de Cultura”. Para o Professor 

da Universidade de Brown, nos 
Estados Unidos, “Redenção Hu
mana” é um escrito que “sur
preendeu por se tratar de um 
deveras notável conjunto de re
flexões muito pessoais sobre um 

leque diversificado de leituras de 
autores que se estendem de Pla
tão, Cícero e Descartes a Kant e 
Nietzsche”. 

DL
 

“Redenção Humana” de Júlio Tavares Oliveira  
foi prélançado online 

Professora e tutora pedagógica

Foto: DR

Escritor prélançou nova obra três meses depois da anterior

A distinção tem por base 
todos os alunos das escolas do en
sino básico, secundário e profissio
nal da Lagoa que tenham 
concluído os respetivos anos com 
um comportamento escolar irre
preensível e aproveitamento aca
démico excecional.  

De acordo com a autarquia, serão 
atribuídas distinções a cada aluno 
premiado do 4.º, 6.º, 9.º e 12.º 
ano, com um montante de 50 € e 
ao melhor estudante do 4.º, 6.º e 
9.º ano, um valor de 500 €. Ao me
lhor aluno do 12.º ano, do Ensino 
Científico Humanístico e Profissio
nal, será atribuído um prémio 
1000 €. A seleção dos alunos can
didatos cabe ao Conselho Execu
tivo/Direção de cada escola. A lista 
definitiva deverá ser submetida à 
Câmara de Lagoa até ao final de 
agosto sendo depois divulgada no 
site da autarquia e das instituições 
de ensino. 

DL 
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1935 – A antiga CASA VIEIRA na Praça Velha d’Água de Pau
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Antes de abrir a sua Cova 

da Onça em 1936, Manuel Egídio 
de Medeiros, meu pai, foi empre
gado de balcão da antiga Casa 
Vieira dos irmãos da sua madri
nha e mãe de criação, Laura 
Vieira, neste ano de 1935 e no an
terior. O tiopadrinho, Jacinto Iná
cio, pagou aos cunhados para que 
meu pai aprendesse a ser comer
ciante neste antigo estabeleci
mento comercial fundado na 
segunda metade do século XIX. 
A Casa Vieira era agente de ven
das da SHELL, conforme o “re
clamo”, na esquina, com o antigo 
Largo do Barracão. Por isso, cos
tumava, segundo meu pai, colo
carse no passeio algumas latas 
de gasolina, que nesta foto não 
consta. 
Em duas portas, podemos ver em 
cima de bancos alguns dos artigos 
que se vendiam neste estabeleci
mento. Já os três rapazotes por 
trás das bicicletas eram apenas fi
gurantes que o primo António 
Inácio Vieira, aprontara com a sua 
máquina fotográfica, para o 
efeito, na praça. Os dois homens 
em pé eram o Júlio «assoana
manga» e o Luís «soleta». 
Na outra porta, à direita, está um 
emigrante acabado de regressar 
do Brasil. Quando chegava do 
Brasil alguém, distinguiamse 
pelo seu chapéu de palha. Este 
era o Alvarino «casacaforrada» 
que tinha  vindo para pagar as 
Festas de Nª Sª dos Anjos em 
agosto, uma promessa que tinha 

feito se a vida lhe corresse bem 
no Brasil. 
Desde a última década do século 
XIX que outro emigrante, José 
Inácio de Medeiros, tioavô de 
meu pai, também viera do Rio de 
Janeiro, para onde emigrara, por 
13 anos seguidos assumir as Fes
tas da Senhora dos Anjos por pro
messa. Ficava sempre na sua casa 
em frente ao Convento da Ca
loura [casa grande], sendo seu or
denança e procurador, seu 
sobrinho António «cabeçade
malho». 
A dada altura a mulher cansada 
de ver o marido nestas andanças 
todos os anos de regresso aos 
Açores, rogoulhe em desabafo 
uma praga:  “e, esse barco não 
vai pró fundo?!”. Se foi sem inten
ção, a verdade é que no regresso 
da 13ª viagem, o barco foi mesmo 
ao fundo numa tempestade e 
aquele nosso parente não pôde 
mais cumprir mais nenhuma pro
messa. 
No dia 15 de agosto, a Vila de              
Água de Pau recebia desde ma
drugada muitos forasteiros que 
chegavam à Praça Velha e insur
giamse de imediato no mercado 
local das frutas da época, muito 
desejadas, como as maçãs das 
quintas do Ginjal, da Canada do 

Largo Grande, as melancias da 
Amoreirinha, do Valongo e das 
Terras do Rei e também o típico e 
famoso vinho novo da Caloura! 
Naquele tempo, embora as ruas 
por onde passava o cortejo fos
sem todas terreiras, cordões de 
verdura de criptoméria pendiam 
entre os mastros colocados nas 
bermas da rua e vasos improvisa
dos de cana da india, com flores 
eram dependurados nos mastros 
também. 
A "arte saía à rua", quando um 
dos elementos decorativos im
prescindíveis, sob os quais pas

sava a procissão  os tapetes  
eram cuidadosamente elabora
dos desde que se iniciaram as pri
meiras Procissões de Nª Sª dos 
Anjos na Vila de Água de Pau. 
Lá se vão muitos anos... As festas 
religiosas sempre deram imenso 
trabalho e são ocasião de gastos 
enormes! Tratouse sempre de 
um verdadeiro culto a Nª Sª dos 
Anjos. Por um lado, é uma expres
são autêntica de nossa fé, e por 
outro, uma expressão legítima da 
alegria cristã das nossas gentes – 
do povo da Vila de Água de Pau! 
Quando não aparecia emigrante 

para ajudar a comissão das Fes
tas, era o próprio padre local João 
Moniz de Melo quem algumas 
vezes financiava, ele próprio, a 
festa com os suprimentos que re
cebera de herança da sua família, 
nos Arrifes. 
Tudo se passava na Praça Velha. 
Muito se passou depois na Praça 
da República após a queda da 
monarquia em Portugal e mudou 
de nome. Mas a Praça mudem
lhe o figurino, quando quiserem, 
mas sempre foi e continua a ser 
ali o ponto de encontro dos 
pauenses. 

Fotos: RM

Por: RoberTo MedeirOs   

Pub.

"CASA VIEIRA"  Antiga Praça Velha ou da República  Água de Pau

Procissão de Nossa Senhor dos Anjos no Largo de S. Pedro  Água de Pau
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Maios: quando a tradição  
também se reinventa

Pub.

Pela primeira vez em 24 anos é 
possível participar no tradicional concurso 
de Maios, assinalado a 1, fazendo tudo 
sem sair de casa.  
A Câmara Municipal de Lagoa considerou 
importante manter a iniciativa que “valo
riza a tradição popular” estimulando tam
bém “a ocupação dos tempos livres e o 
convívio em família”. 
Os chamados Maios são feitos com re
curso a tecido e colocados nas janelas ou 
nas portas de cada casa no dia 1 de maio, 
sendo acompanhados de uma sátira em 

forma de cartaz. São admitidos a concurso 
pessoas que coabitam na mesma casa, ou 
pessoas singulares com residência no con
celho de Lagoa, não sendo permitida a 
participação de instituições, escolas, asso
ciações ou empresas. Todos os participan
tes enviar três fotografias identificando o 
autor do trabalho, para o email: concurso
demaios@lagoaacores.pt, até ao dia 2 de 
maio, às 11h00. Os Maios serão avaliados 
por um júri e pelo público.  
A votação online, através do Facebook do 
município, decorrerá de 2 a 6 de maio,  
sendo os votos através de um “gosto” na 
fotografia do Maio escolhido. O Maio mais 
votado pelo público, via rede social, terá a 
pontuação de 40 pontos, atribuindose 
aos restantes, e em função dos seus resul
tados, o número de pontos proporcional. 
O júri, composto por três pessoas vai ava
liar vários parâmetros incluindo a origina
lidade, estética, materiais usados e a 
mensagem de cada Maio. Vão ser atribuí
dos cinco prémios entre os 25 e os 150 
euros. 

DL

São 10 as empresas lagoenses que 
obtiveram o certificado PME líder 2019. 
Três destacaramse com o prémio PME de 
Excelência, sendo elas Almério & Cordeiro 
CA, Lda; Ricardo Nuno Ferreira Martins 
Mota e Sérgio & Nuno – Camionagem de 
Carga, Lda. 
Com o estatuto de PME Líder referente ao 
ano passado, Almério & Cordeiro CA, Lda.; 
Coprave – Sociedade Avícola, Lda.; Costa 
Pereira e Filhos, Lda.; FIT, Fábrico e Instala
ções Técnicas, Lda.; J.L.Machado – Distribui
ção de Produtos Alimentares; Mendonça & 

KAY, Lda.; Ricardo Nuno Ferreira Martins 
Mota; Sérgio & Nuno – Camionagem de 
Carga, Lda.; Sicosta – Sociedade Industrial 
de Carnes, Lda.; e Soares & Feliciano, Uni
pessoal, Lda.  
Ponta Delgada é o concelho de São Miguel 
com o maior número de empresas distin
guidas, seguido da Lagoa. Para a Presidente 
da autarquiao destaque é sinónimo de ex
celência e constitui um bom exemplo para 
o tecido empresarial do concelho. 

 
DL

Empresas da Lagoa distinguidas 
a nível nacional 

Foto: CMLFoto: DL

Tradição é assinalada há 24 anos Várias empresas do concelho destacaramse no ano de 2019
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“As pessoas ajudam o meu negócio e eu 
ajudo as pessoas a não sair de casa”

  Santa Cruz

  Ana Maria da Costa Pires de Oliveira 
  Nasceu: 02041959 
  Faleceu: 10042020
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O telefone de Nélia Baron não 
pára. Todos os dias recebe telefonemas 
e mensagens de pessoas de toda a ilha 
a pediremlhe fruta e legumes. A pe
quena carrinha branca com que faz as 
entregas não tem dado para as enco
mendas: “já disse ao meu marido vamos 
ter de arranjar uma carrinha maior para 
ver se consigo levar mais caixas”, conta, 
a sorrir, ao Diário da Lagoa.  
Nélia Baron, 47 anos, e o marido vieram 
da Bermuda há quase quatro anos. Ele 
nasceu no estrangeiro mas é neto de 
açorianos, ela é natural da Ribeira Chã 
mas esteve 22 anos na Bermuda.  Em 
2016 decidiu que devia voltar com a fa
mília à ilha onde nasceu. Comprou casa 
na Lagoa e os 10 mil metros quadrados 
de quintal transformouos em quinta de 
onde sai a maior parte do que vende: 
“temos um bocadinho de tudo, tenta
mos cultivar umas coisas um pouco di
ferentes, acelgas multicolor, cenoura 
arcoíris, batata, cenoura, rabanetes”.  
 
Peixes que ajudam a fertilizar a terra 
Nélia e Scott Baron tentam utilizar o 
menor número de químicos possível 
nos legumes que cultivam. Recorrem à 
aquoponia, uma forma de cultivo bioló
gica e 100% sustentável. “Nunca vi aqui 
nos Açores e é muito parecido com a hi
droponia. É um sistema ecológico que 
tem peixes e o peixe é quem fertiliza as 
plantas. Temos um tanque com peixes e 

depois aquela água passa por uns filtros 
onde se filtra as impurezas e depois vai 
para as plantas, sendo um fertilizante 
para as plantas”, explica Nélia. O marido 
tirou um curso nos Estados Unidos 
sobre o sistema que funciona em estufa 
e que ainda está em desenvolvimento 
na quinta de ambos mas garante que já 
dá o que colher: “temos alfaces, moran
gos através deste sistema, tomate”. A 
produtora explica que ainda não são 
muitos mas são mais limpos, duram 
mais no frigorífico e têm um sabor dife
rente: “no ano passado apanhava o pe
pino e havia muita gente no mercado 
que me dizia que o pepino era mesmo 
muito gostoso e realmente eram muito 
bons”.  
 
Passaapalavra e internet trazem clien
tes  
Nélia tem uma banca no mercado da 
Graça, em Ponta Delgada, que perma
nece aberto. Contudo e devido ao con
finamento provocado pela pandemia 
Covid19, havia cada vez menos pessoas 
a deslocaremse ao mercado. “Comecei 
por ter alguns clientes mais idosos que 
tinham receio e pediamme para lhes 
deixar os legumes em casa, depois foi 
uma amiga, depois outra”, conta, tendo 
também se disponibilizado para a en
trega de fruta e legumes em casa, atra
vés de um anúncio na sua página de 
Facebook. Hoje, não tem mãos a medir 

para chegar a todos. Tem pedidos do 
Pico da Pedra, Fenais da Luz, Ponta Del
gada ou Capelas mas diz que não conse
gue chegar a todos. “O serviço é muito 
cómodo e uma mão leva a outra, as pes
soas ajudam o meu negócio e eu ajudo 
as pessoas a não saírem de casa”, ga
rante.  
Quem também teve de alterar a sua ro
tina foi António Silva. O produtor natu
ral da Lagoa dedicase ao cultivo do que 
a terra dá desde os 12 anos. Hoje tem 
51 e junto com os dois irmãos e o pai ali
menta o negócio que também tem no 
Mercado da Graça. Apesar da sua banca 
continuar aberta, também ele teve de ir 
ao encontro dos clientes: “nós fornece
mos a restauração mas como está fe
chada não conseguimos escoar os 
produtos todos e muita gente também 
ficou com medo de ir ao mercado”, 
conta. A entrega de legumes em casa 
passou a ser opção. Confessa que tem 
“medo mas as pessoas precisam de 
comer e nós precisamos de trabalhar”. 
António garante que a forma como tra
balha também mudou e os cuidados, 
por causa do novo coronavírus, têm de 
ser redobrados: “começamos a utilizar 
luvas, tenho sempre álcool no carro e 
um borrifador. Mal acabo de atender o 
cliente borrifo as minhas mãos e as do 
cliente, antes isto era impensável”, 
conta.   

Sara Sousa OliveIra

A história de pequenos produtores lagoenses que tiveram de ir ao 
encontro dos clientes

Nélia Baron e Scott Baron são produtores há 4 anos António Silva dedicase ao cultivo desde os 12 anos

  Rosário

  Guilhermina Furtado Oliveira 
  Nasceu: 25051958 
  Faleceu: 23042020

  Valdermar Reis Ribeiro 
  Nasceu: 18081967 
  Faleceu: 28032020

  José Manuel de Oliveira 
  Nasceu: 06031967 
  Faleceu: 04042020

  Cabouco

  Luís de Oliveira Clemente 
  Nasceu: 09031957 
  Faleceu: 26042020

  Água de Pau

  José Maria Vieira da Silva 
  Nasceu: 23101948 
  Faleceu: 26042020

  Ribeira Chã

  Maria dos Anjos 
  Nasceu: 30041932 
  Faleceu: 05042020

  Maria Isabel Tavares Cabral Sousa 
  Nasceu: 21011944 
  Faleceu: 06042020

  Manuel da Costa Boleates 
  Nasceu: 25021933 
  Faleceu: 28042020

  Duarte Sousa Cordeiro 
  Nasceu: 28081959 
  Faleceu: 20032020

  Fernando da Costa Fumo 
  Nasceu: 03011942 
  Faleceu: 23032020
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(Tenho saudades dos meus alunos…) 

CRÓNICA/ HORÓSCOPO

HORÓSCOPO
Carneiro (21/3 a 20/4) 
 

A vida afetiva marca a possibilidade de 
novas aventuras estimulantes, mas 
adote uma atitude racional e responsá
vel para poder evitar trapalhadas. A 
nível profissional, adote uma atitude 
bastante entusiástica e concentre a sua 
energia num foco concreto para conse
guir aumentar a sua eficácia. 

 
Touro (21/4 a 21/5) 
 

A vida afetiva evolui positivamente e 
sente a segurança necessária para ex
pressar toda a sua afetividade. Apro
veite este período de estabilidade. A 
nível profissional, preste atenção às 
novas oportunidades que possam sur
gir de modo a melhorar significativa
mente o setor material e económico.  

  
Gémeos (22/5 a 21/6) 
 

A vida afetiva dálhe a oportunidade de 
iniciar um relacionamento muito esti
mulante em termos intelectuais, mas 
desenvolva uma postura desinibida. A 
nível profissional, procure diversificar 
os seus conhecimentos e expanda os 
seus horizontes para poder conquistar 
um futuro bastante auspicioso. 

 
Caranguejo (21/6 a 23/7) 
 
A vida afetiva atravessa uma época de 
crescimento sentimental, mas o diá
logo será muito importante para escla
recer dúvidas e afastar inseguranças. A 
nível profissional, o momento favorece 
a realização de atividades que exigem 
esforço físico. Se puder faça ginástica 
em contato com a natureza. 

 
Leão (24/7 a 23/8) 
 

A vida afetiva precisa de algumas mo
dificações ousadas e inovadoras, de 
forma a contrariar as rotinas que 
podem desgastar a sua relação amo
rosa. A nível profissional, pode contar 
com um acréscimo de autoconfiança 
que lhe permitirá atuar de modo muito 
assertivo na defesa dos seus interesses. 

 
Virgem (24/8 a 23/9) 
 

A vida afetiva depende bastante da sua 
capacidade de conciliar as suas ideias 
e a vontade do outro elemento do par, 
mas evite críticas escusadas. A nível 
profissional, siga a sua intuição, aper
feiçoe as suas qualidades pessoais e 
seja muito persistente para poder con
cretizar os seus intentos. 

Balança (24/9 a 23/10) 
 

A vida afetiva reflete uma dispersão 
emocional que contribui para a viven
cia de certos assuntos antigos, mas 
afaste o passado e prepare o futuro. A 
nível profissional, durante esta fase atí
pica em termos comunitários, seja 
muito paciente e otimista para nunca 
perder de vista os seus planos. 

 
Escorpião (24/10 a 22/11) 
 

A vida afetiva apresenta excelentes 
evoluções e, provavelmente, sente que 
tem condições para experienciar um 
romance absolutamente deslum
brante.  A nível profissional, sente que 
tem o pleno controlo de todas as situa
ções e o seu desempenho impulsionará 
realmente os resultados pretendidos.  

 
Sagitário (23/11 a 21/12) 
 

A vida afetiva vai depender fundamen
talmente das suas escolhas. Perante 
uma nova paixão muito sedutora, terá 
de tomar uma decisão bem analisada.  
A nível profissional, talvez sinta neces
sidade de mudanças que poderão favo
recer o seu trabalho e sente o desejo 
de começar projetos inovadores. 

 
Capricórnio (22/12 a 20/1)  

A vida afetiva coloca à prova a sua ca
pacidade de encontrar as soluções in
dispensáveis para enfrentar novos 
desafios, relacionados com a família. A 
nível profissional, tente explorar os 
seus dotes e tire o melhor proveito da 
sua experiência para alcançar êxitos 
nesta nova fase da carreira. 

   
Aquário (21/1 a 19/2) 
 

A vida afetiva está inclinada para os as
suntos de natureza coletiva. De acordo 
com as suas habilidades, procure dar o 
seu contributo à comunidade. A nível 
profissional, vai dar especial atenção às 
outras pessoas para poder mostrar o 
seu autêntico sentimento de solidarie
dade e de fraternidade. 

  
Peixes (20/2 a 20/3) 
 

A vida afetiva encontrase virada para 
a sua intimidade. É tempo de expandir 
da sua consciência para adquirir uma 
outra perspetiva da existência. A nível 
profissional, apesar dos problemas que 
afetam a humanidade, certamente, 
sente a confiança e a segurança indis
pensáveis para viver em paz. 

Astrólogo Luís Moniz 

Site:  http://meiodoceucomsapopt.webnode.pt/ 
Email: rikinhoastro@hotmail.com

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
O dia acorda igual a si 

mesmo e, ao mesmo tempo, 
tão diferente de todos os ou
tros… Grata por estar bem, pelo 
menos por enquanto, e por 
saber que as pessoas que amo 
também estão, preparome 
para iniciar a minha jornada. 
À medida que os minutos pas
sam, sinto na pele as diferenças 
que, hoje, o mundo nos atirou à 
cara, como se de uma bofetada 
se tratasse…. e estas diferenças 
começam nas coisas mais sim
ples: estou a trabalhar… em 
casa. E sou grata, que fique bem 
claro, por poder, tanto quanto 
possível, guardarme desse ini
migo invisível que apareceu nas 
nossas vidas, consciente de que 
há tantas pessoas que não têm 
essa sorte e que há sempre al
guém da nossa família que não 
pode ficar em casa, tendo de 
sair para trabalhar… 
Olho para o relógio e dou por 
mim a sorrir, com uma angústia 
no peito: penso na turma com a 
qual estaria, a esta hora, num 
dia “normal”… e volto a sorrir. 
Num dia “normal”, já teria brin
cado com os meus alunos, já os 
teria visto rir, já teria reclamado 
com a Josefina, porque nunca 
está calada, já teria elogiado o 
trabalho da Maria, chamado a 
atenção do Joaquim para estar 
sossegado, reclamado com a Fe‐
lismina, que nega fazer aquilo 
que todos a viram fazer, já teria 
sorrido, com orgulho, para o 
João, pela resposta dada… já 
teria sentido, dentro de mim, a 
emoção que é ver os outros 
chegarem a um caminho do 
qual fizemos parte, no qual 
demos a mão… hoje, tudo 
mudou nas nossas vidas, vive
mos o ensino à distância (que fi
cará, quem sabe, para outro 
texto, porque há tanto neste 
que, quem está de fora, não faz 
ideia do que tem sido) e anda
mos a correr como loucos, den
tro das nossas casas, numa 
tentativa de ajudar e apoiar 
todos… 

Mas o que me assalta… é que 
tenho saudades dos meus alu
nos. E ao dizer isso, ao pensar e 
sentir isso… sinto um aperto no 
peito. E arrepiame a perceção 
de que nós assumimos grande 
parte das coisas na nossa vida 
como garantidas: há uns meses 
atrás, ninguém imaginava que 
estaríamos como estamos, con
finados às nossas casas, em ca
minhadas que não duram mais 
que minutos, porque não há 
mais nada que percorrer, entre 
as paredes dos nossos lares, li
mitados a determinadas ações, 
sem podermos sair para traba
lhar, ir às compras, tomar um 
café… para ir dar uma volta, es
pairecer, ver gente, sentir 
gente… falar com alguém… há 
uns meses atrás, ninguém ima
ginava que teríamos de evitar 
estar com os nossos pais e com 
tantas pessoas de quem gosta
mos (e que também são essen
ciais para o nosso bemestar 
psicológico), para evitar que 
adoeçam, simplesmente por
que mão sabemos sequer se 
está tudo bem connosco e se 
assim vai continuar. Tenho sau
dades dos meus pais, da minha 
família, dos que estão longe, 
apesar de perto, e dos que 
estão longe efetivamente… 
tenho saudades de os sentir ao 
pé de mim! De poder estar à 
frente deles, de os abraçar! 
Agora, estamos agarrados às 
novas tecnologias para traba
lhar, reunir… e tanto mais… 
nunca o mundo esteve tão co
nectado… e nunca o mundo 
teve tanto medo de se desco
nectar… nunca as pessoas esti
veram tão isoladas e precisaram 
tanto umas das outras para as 
coisas mais simples e que nin
guém colocava em causa.  
Aconteceu tudo tão de repente! 
Num segundo, eram os outros… 
de repente, sem mais nem 
menos, já éramos nós… De um 
momento para o outro, as ima
gens, que pareciam saídas de 
um filme de terror, e que nos fa
ziam ficar parados em frente à 
televisão, de coração apertado, 
bateramnos à porta… e o 
medo, a incerteza, a confusão… 
não mais nos largaram… como é 
que tudo muda, assim, de re
pente? Na verdade, a situação 
que vivemos, neste momento, é 
angustiante, mas também ex
tremamente reveladora. Para o 
bem e para o mal! Revelamse 
receios, vontades, humores, ví
deos cheios de graça, seguidos 
de outros educativos, ou, ainda, 

de outros perigosos, enganado
res, porque toda a gente fala de 
tudo sem saber nada de nada 
(mas eu nem quero entrar por 
aqui, porque grande parte dos 
comentários que surgem em 
tantos sítios não merecem se
quer atenção)… há mensagens 
de esperança, abraços que se 
dão ao longe, homenagens aos 
que estão na linha da frente e 
que, curiosamente, nunca 
foram tidos em conta nem ouvi
dos. Agora, são heróis… estra
nho mundo esse, não é? Há 
reclamações para com os pro
fessores, que, afinal, tentam 
manter os seus alunos em 
ação… e que sempre deram a 
cara e muito da sua vida pelos 
filhos dos outros, apesar de 
todas as críticas que lhes são 
feitas… há, ainda, partilhas de 
mil plataformas, de receitas de 
teletrabalho e de culinária, su
gestões de atividades, de séries 
e filmes a ver… Há tempo para 
pensar. No que fazíamos, no 
que éramos, no que somos, no 
que podemos fazer. Há a possi
bilidade de, perante o enclausu
ramento e a angústia que nos 
assola, procuramos aprender 
com o que se passa e nos tor
narmos melhores pessoas, ou, 
pelo contrário, revelar o que de 
pior há em nós… 
Os números devoramnos, 
todos os dias, constantemente, 
nas televisões, a anunciar o 
crescimento dos nossos piores 
medos. E acordar, a cada novo 
dia, revelase uma vitória… por 
isso, que direito temos nós de 
reclamar e de nos lamuriarmos 
quando o sol brilha lá fora? 
A vida temme ensinado que 
todas as situações, por pior que 
sejam, podem servir sempre 
para que aprendamos algo com 
elas. E que, por pior que esteja
mos, há sempre alguém que 
sofre mais. Neste momento, es
tamos bem. Aproveitemos, 
então, para nos vermos uns aos 
outros, em vez de nos limitar
mos a olhar… tentemos ser 
mais… e mais humanos! 
Da minha casa, consigo ver e 
ouvir o mar. Sou uma felizarda, 
eu sei! Ver e ouvir o mar sempre 
me sossegou e relembrame 
que somos todos tão pequeni
nos nessa imensidão que é o 
mundo e a vida. Nunca isso fez 
tanto sentido como agora… 
E já vos disse, não foi? Tenho 
saudades… 
 
 (Texto escrito entre 15 de março e 15 
de abril) 

Malvina Sousa 
Professora e escritora
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OPINIÃO

 O tempo passa e a cada 
momento a história acontece. Indi
vidualmente ou em grupo, na nossa 
localidade ou em qualquer outra la
titude, o tempo passa e a perceção 
da sua passagem é muito variável, 
de acordo com disposições de va
riada natureza. Mas uma coisa é 
certa: há sempre um antes e um de
pois de cada acontecimento e são 
muitos, sejam eles particulares ou 
mais gerais, que marcam de forma 
muito assertiva a existência de um 
antes e de um depois. 

A história universal está dividida, 
para começar, em dois grandes mo
mentos: Antes de Cristo e Depois de 
Cristo! Há diversos acontecimentos 
que são marcantes na história da ci
vilização, na história de cada socie
dade, de cada localidade. Podemos, 
por exemplo, pensar que havia um 
mundo antes de cada Guerra Mun
dial e passou a haver outro depois, 
no final de cada uma delas. A queda 
das torres gémeas em nova York 
marcou também uma grande mu
dança nas vivências de um país, de 
um continente e do mundo. A revo
lução dos cravos, em Portugal, tal 
como outras datas de relevo em di
versos países, também marca clara
mente a diferença entre a vida de 
um antigo regime marcado pelo au
toritarismo e a passagem para a li
berdade.  
Também na vida pessoal é curioso 
olhar para o percurso existencial de 

cada indivíduo e facilmente encon
traremos tantos “antes e depois” 
que acompanham o crescimento, o 
desenvolvimento, a vida! Quando 
damos os primeiros passos e dize
mos as primeiras palavras começa
mos a marcar e a construir uma 
identidade no percurso de cresci
mento. Há depois muitas datas que 
são marcantes, certamente, e que 
vão desenhando o envolvimento 
social e a pertença de grupo, como 
acontece no processo de escolariza
ção, por exemplo. Os 18 anos e a 
maioridade são sempre tão deseja
dos pois marcam a grande passa
gem para o início da fase em que se 
largam as amarras e navegase em 
águas livres, com tomadas de deci
são individuais, com o assumir de 
outras responsabilidades que antes 
dessa data não existiam. A partir 
daqui é curioso pensar ainda em 
mais algumas marcas deste “antes 

e depois”. Comecemos pela entrada 
na vida profissional e a independên
cia económica, para logo a seguir 
falar da fase do namoro e dos pri
meiros compromissos que envol
vem os consensos. Que dizer então 
do momento do casamento? De
pois deste, vem então um outro que 
é verdadeiramente marcante e que 
dá origem a mudanças radicais – os 
filhos! Todos os focos, todas as 
atenções, todas as prioridades se 
redirecionam. Em suma, em cada 
um destes momentos temos a clara 
noção de que antes era uma coisa e 
agora é outra! 
Neste momento estamos a viver e a 
sentir um tempo que vai certa
mente mudar o curso da história, 
que ficará marcada por um antes e 
por um depois do Covid19. Já lhe 
chamaram uma guerra silenciosa de 
consequências muito imprevisíveis. 
Seja o que for, a verdade é que nada 

vai ficar como antes. A história 
deste “depois” está agora a ser de
cidida e todos somos personagens 
deste momento. As decisões e as 
consequências do que agora acon
tece são de extrema importância 
para o caminho a seguir. Também 
temos a certeza que o “antes” es
tava a tomar algumas proporções 
que em nada nos engrandeciam e 
hipotecava o “depois” das gerações 
futuras. 
Esperemos que alguma coisa mude 
e que quem tem o poder de decidir 
decida bem para que a história 
deste “depois” se possa escrever 
como exemplo de um verdadeiro 
ressurgimento. Numa troca de con
versas que felizmente o mundo tec
nológico ainda nos proporciona  
em segurança – dizia uma amiga 
“que a sociedade irá empurrar os 
políticos para as grandes decisões e 
mudanças!”.

Brincar aos museus 

Andava eu a navegar no 
Facebook, uma rede social que 
vejo como partilha de conteúdos, 
que vai muito para além do mexe
rico, quando me deparo com um 
vídeo, divertido e criativo, onde 
um indivíduo vestia a pele de guia, 
possivelmente um pai, e fazia uma 
visita guiada pela casa às crianças, 
provavelmente filhos, mostrando 
e explicando os desenhos repro
duzidos de famosas obras de arte, 
dispersas pelas paredes. 
Achei muito interessante este 
conceito, visto que se alia o conhe
cimento cultural à brincadeira, 
com uma linguagem adaptada e 

acessível para a faixa etária em 
questão, onde o interesse estava 
na identificação das obras de arte, 
além do envolvimento da família 
numa atividade conjunta no com
bate, não só ao isolamento que o 
momento obriga, mas também à 
inércia que pode advir no seio fa
miliar. 
Uma vez que não é possível prever 
quando será possível reabrir os es
paços museológicos é hora de 
brincar aos museus em casa, re
criando, por exemplo, famosas 
pinturas recorrendo a objetos do 
diaadia, como foi o desafio lan
çado pelo J. Paul Getty Museum 
em Los Angeles – inspirado na 
conta de Instagram “Tussen Kunst 
en Quarantaine” – no Twitter em 
que consiste escolher a obra de 
arte, encontrar em casa três obje
tos do quotidiano que se asseme
lham à obra escolhida e usar esses 
objetos na recriação da mesma. 
Desafio que tem proporcionado o 
desenvolvimento da criatividade, 

da diversão e do sentido de 
humor, enquanto se estimula o in
teresse pela arte, resultando em 
inúmeras interpretações. 
Diria que é certamente uma 
forma de os museus se reinventa
rem, o tempo que atravessamos 
assim o exige, mantendo a comu
nicação e interação entre o museu 
e o público, ainda que de forma 
virtual, dando a conhecer a uma 
vasta audiência de novos públicos 
o museu.  
Embora fisicamente de portas fe
chadas, os museus continuam 
abertos através da porta virtual, 
adaptandose o melhor que 
podem a esta situação que atra
vessamos, demonstrando que 
não estão fechados sobre si, par
tilhando inúmeras atividades, 
aproximandose ainda mais do 
público, através de estratégias que 
permitem continuar a desenvol
ver a função educativa que lhes 
compete.

Alexandre Oliveira  

Antes e depois! 

Num destes dias primaveris, após acor
dar, olhei pela janela para contemplar o 
céu e a ribeira que passa mesmo atrás 
da Casa onde moro. Foquei o meu olhar 
numa roseira que se encontra no quintal. 
Naquele instante senti uma saudade 
enorme de um passado que me marcou 
(dizem que a saudade é o amor que fica). 
As rosas de Maio, que ainda não nasce
ram, fizeramme recuar à infância, como 
se tivesse entrado numa espécie de má
quina do tempo. 
Para os cristãos, o mês de maio, envol
vido pelas suas belas rosas, é dedicado a 
Maria, Mãe de Jesus e Mãe da Igreja. 
Com o meu olhar fixo na roseira, recor
dei –me das devoções de maio na minha 
velhinha, mas sempre nobre Igreja Ma
triz Lagoense. Facilmente, o meu pensa
mento se orientou para a contemplação 
da Imagem da Senhora do Rosário que 
se venera na dita Matriz. Ainda vejo as 
taças de azeite no seu altar e as belas 
rosas que o ornamentam. Ouço no cora
ção uma ladainha de ave Marias que se 
assemelham a rosas, nas mais diversas 
cores e tamanhos, e que são oferecidas  

 
à Mãe de Jesus pelas vidas que a Ela re
correm. No meu íntimo sinto ecoar as 
vozes das gentes que cantavam Lembrai‐
vos que vos percenço, terna Mãe Senhora 
nossa… As rosas de Maio fizeramme re
cordar também tantas pessoas que já 
passaram pela minha vida. Algumas já 
partiram, outras ainda vivem, fisica
mente falando.  
No início deste mês ofereço à Senhora, 
de Maio e de todos os meses, uma Rosa 
pela minha mãe e por todas as outras 
mães. Avé Maria… 

 

João Ponte  

As Rosas de maio

Joana Simas
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