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Enfermeira de Água de Pau na equipa de testes Covid19

De um dia para o outro, a 
enfermeira que nasceu e cresceu em 
Água de Pau, deixou o local onde 
sempre trabalhou para se dedicar 
em exclusivo ao rastreio da doença 
que fez parar o mundo. É licenciada 
em enfermagem e exerce funções há 
20 anos.  Em março, tudo mudou. 
Teve de aprender novos procedi
mentos, adquirir novas rotinas, sair 
da Lagoa e testar os micaelenses es
palhados pela ilha.  
 
DL: Como começou a integração na 
equipa de testes Covid19? 
Os testes começaram com uma 
equipa muito reduzida. Depois, 
como o volume começou a aumen
tar havia colegas a entrar às 8h da 
manhã e a sair por volta das 23h  e 
muitas vezes nas suas folgas eram 
chamados. Com tanto trabalho 
houve necessidade de retirar alguns 
enfermeiros das equipas e das uni
dades de saúde mais pequenas, foi 
o meu caso.  
 
DL: Como funciona o seu dia de tra
balho? 
Nós entramos às 8h da manhã, 

temos uma roupa tipo bloco opera
tório que é descartável. Todos os dias 
vestimos uma nova e deitamos fora. 
As pessoas que têm a possibilidade 
de se deslocar para a zona por detrás 
da Unidade de Saúde da ilha de São 
Miguel de carro, nós fazemos a co
lheita aí. Para quem não pode, por 
várias razões, fazemos domicílios 
que podem ser em qualquer zona da 
ilha e fazemos todo o tratamento e 
colheita dentro da casa da pessoa. 
 
DL: Como é feita a colheita?  
A colheita não demora muito. O que 
demora mais é montarmos todo o 
material. Nós é que somos respon
sáveis por montar, desmontar, lim
par. Depois de feita a colheita nós 
colocamos ipocloro [substância utili
zada nos testes] em cima da zaraga
toa [semelhante a um cotonete], 
deixamos atuar durante alguns mi
nutos, colocamos a etiqueta com a 
identificação do utente e segue no 
frio para laboratório. Há pessoas que 
colaboram, há outras que têm mais 
medo, outros movimentamse mais, 
outros têm mais sensibilidade. Intro
duzimos a zaragatoa numa das nari

nas e depois outra na boca.  
 
DL: Tem noção de quantos testes já 
fez? 
Sozinha não sei, mas chegamos a 
fazer 200 testes num dia. Depende 
da necessidade e da situação.  
 
DL: Relativamente às pessoas que 
são sujeitas aos testes, normal
mente estão receosas? 
Depende. Geralmente quem faz a 
admissão e quem faz a colheita lida 
muito com a pessoa e com as suas 
atitudes, com os seus medos e re
ceios. Nós damos esse pequeno es
paço à pessoa para referir como é 
que se sente, qual é o seu medo e 
damos algumas estratégias. Explica
mos ao máximo como é o exame em 
si para que depois a pessoa possa ter 
conhecimento do que é que lhe vai 
acontecer. Há pessoas que têm mais 
tendência para o vómito, há pessoas 
que têm mais sensibilidade, tivemos 
poucas pessoas que se recusam a 
fazer, muito poucas, acabamos sem
pre por conseguir que a pessoa faça. 
 
DL: Relativamente aos Equipamen
tos de Proteção Individual demo
ram muito a vestir? 
No início demorava muito mais 
tempo, agora já conseguimos vestir 
um equipamento daqueles em cinco 
minutos. O que demora mais é des
pir, temos que ter mais cuidado é no 
despir. Todas as vezes que retiramos 
uma peça do nosso vestuário, temos 
que desinfetar as luvas, retirar as 
luvas e voltar a calçar umas luvas 
novas e depois retirar outra peça do 
equipamento de maneira a que não 
haja nenhum risco de contaminação.  
 
DL: Como é trabalhar com esse 
equipamento todo? 
No corredor de um hotel, em que 
não há grande luminosidade, nem 
arejamento, ficar lá dentro é pés
simo porque transpiramos imenso e 
há muito calor. Por causa da transpi
ração as viseiras e os óculos muitas 
vezes não nos deixam ver nada. Os 
primeiros dias são sempre os piores, 
depois vamonos habituando. 
 
DL: Como é que se sente enquanto 
agente de primeira linha no com
bate da pandemia nos Açores? 
Valorizo muito o trabalho dos cole
gas que estão nas unidades de saúde 
e valorizava o meu. Na equipa Covid 
é interessante, aprendi muito, adoro 
estar nesta nova equipa, mas tam

bém não tiro o valor nem a impor
tância dos colegas que estão na re
taguarda e que estão a assegurar os 
cuidados de saúde à população. Não 
me sinto mais valorizada do que os 
outros que estão nos cuidados de 
saúde primários.  
 
DL: Considera que os enfermeiros 
deveriam ser melhor remunerados 
tendo em conta os desafios e riscos 
que enfrentam? 
Eu sempre pensei isso, não só de 
agora. Acho que o nosso trabalho 
devia ser sempre valorizado, não sou 
mais enfermeira por viver uma pan
demia ou estar numa equipa Covid. 
Sempre achei que nós somos mal re
munerados tendo em conta que 
tenho 20 anos de profissão, uma 
pósgraduação e uma póslicencia
tura. Um aluno de enfermagem que 
acaba o curso hoje e tenha emprego 
amanhã vai ganhar o mesmo que eu, 
não acho justo. 
 
DL: Relativamente à possibilidade 
de ser contagiada, sendo uma pro
fissional de saúde, como é que lida 
com esse medo? 
Não vou dizer que não tenho este 
medo. Tenho de ter todos os cuida
dos para não ser infetada, penso em 
todos aqueles com quem lido todos 
os dias. Não só os meus colegas de 

profissão, como os utentes, assim 
também como a minha família e a 
minha filha com quem vivo. Mas não 
é um medo que me faça impedir de 
agir.  
 
DL: Que mensagem deixa às pes
soas, enquanto enfermeira, na fase 
de desconfinamento? 
As pessoas devem continuar com 
precaução e cuidado. Sou apologista 
de que é importante as pessoas es
tarem ao ar livre, conviverem, mas 
têm que ter o cuidado da etiqueta 
respiratória, lavar frequentemente 
as mãos, usar máscara, protegerse 
a si e ao outro. Às vezes estamos tão 
concentrados nas medidas de pre
venção que têm haver com a nossa 
saúde física que nos esquecemos do 
resto. Durante esta época fui um 
pouco “enfermeira espiritual”. Preo
cupome com as pessoas que estive
ram em isolamento, com os nossos 
idosos, a tristeza que eles tiveram 
por estar muito tempo sem verem as 
suas famílias. Dedicar um pouco do 
nosso tempo, de forma segura, a 
todos aqueles que estiveram isola
dos levando algum conforto e pre
sença é importante. 
 

Sara Sousa Oliveira

Fotos: DR

Graça Costa integra a primeira linha de combate à pandemia em São Miguel.  Ao Diário da 
Lagoa explica o que faz e como funciona o despiste à doença

Graça Costa é enfermeira há 20 anos na Lagoa

Fato de proteção passou a fazer parte do dia a dia da enfermeira
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“A farmácia é a luz que está sempre acesa”
É o local onde todos vão e que não fecha nem mesmo durante uma pandemia. Quisemos perceber o 
que está diferente e como é gerir duas das três farmácias da Lagoa 

Foto: DL

SAÚDE

Ricardo Martins Mota é 
farmacêutico de formação mas as
sume funções de gestão na área 
da saúde há mais de 20 anos. É 
dono de três farmácias em duas 
ilhas dos Açores. Tem a seu cargo 
25 pessoas espalhadas pelo Rosá
rio e Água de Pau, na Lagoa, e 
Angra do Heroísmo na ilha Ter
ceira. Ainda antes de ser obrigató
rio, o uso permanente de máscara, 
passou a fazer parte dos seus dias 
de trabalho. É a alteração mais vi
sível que a pandemia trouxe a 
quem trabalha em estabelecimen
tos fechados. Mas muito mais 
mudou. 
 
DL: De que forma a pandemia afe
tou as farmácias? 
Acho que as prioridades se altera
ram. O utente hoje procura o es
sencial e existem áreas na 
farmácia que passaram muito a 
acessório. Na parte da dermocos
mética, as pessoas compram 
menos por dois motivos: um tem 
que ver com a prioridade das pes
soas que se alterou e o outro está 
relacionado com o próprio espaço. 
Com as medidas que tomamos 
está tudo menos à mão do consu
midor. Gestos tão simples como o 
tocar o produto não é possível, só 
isso já diminui muito a venda. Ao 
limitarmos a entrada de pessoas 
na farmácia e também o próprio 
tempo de atendimento   que ten
tamos que seja o mais rápido   faz 
com que não haja tanto tempo ou 
disposição para esse tipo de ven
das. Isso naturalmente fez com 
que determinadas gamas de pro
dutos tivessem vendas abaixo da
quilo que era habitual, o que se 
repercute naturalmente no negó
cio.  
 
DL: O facto de as pessoas terem 
evitado recorrer aos centros de 
saúde e ao próprio hospital terá 
contribuído também para essa 
menor afluência?  
Sim, e o próprio confinamento. O 
confinamento também protege de 
algumas doenças. Por exemplo, 
nós notamos aqui quebras nos an
titússicos, vendemos menos. 
Dores de garganta, apareceram 
menos. As pessoas ao estarem 
mais confinadas no seu espaço 
também acabam por estar menos 
predispostas a outras patologias. 

DL: Qual foi a maior alteração que 
sentiu desde a chegada da pande
mia? 
A mudança veio logo com a preo
cupação de manter aberto o es
paço, foi a prioridade logo que 
surgiram os primeiros casos. Tive
mos de fazer mudanças físicas 
com a colocação das barreiras de 
acrílico, a limitação do número de 
pessoas, o cuidado e reforço da 
ventilação no interior, a colocação 
dos desinfetantes. Depois, imple
mentamos uma série de protoco
los quer ao nível do atendimento 
de utentes, quer ao nível da desin
feção do espaço para mitigar a 
possível transmissão do vírus e 
não ter uma situação de alguém 
dentro da farmácia que ficasse 
contaminado e a farmácia ter de 
encerrar. A farmácia é a luz que 
está sempre acesa. A nossa ativi
dade pautase muito pela proximi
dade, pela confiança e pela saúde 
e isso são valores que a farmácia 
tem de manter.  
 
DL: Como é ter de gerir três far
mácias em duas ilhas diferentes? 
É desafiante e mais ainda nesta al
tura porque há aqui a própria ges
tão psicológica das equipas 
também. Uma pandemia cria uma 
pressão muito significativa nos co
laboradores. Quando entram têm 
de se desinfetar, têm de vestir 
bata, têm um protocolo rigoroso, 
não podem falhar e isso cria uma 
grande pressão psicológica nas 
pessoas. Mesmo no atendimento 
ao balcão embora os utentes 
sejam muito compreensivos, os 
tempos de atendimento são supe
riores, isto tudo cria uma pressão 
muito grande e é esta gestão emo
cional das equipas que acho que é 
importante. Quem está no leme 
tem de traçar o rumo mas tam
bém dar a motivação de que 
vamos chegar a bom porto. É isso 
que eu aqui nesta posição faço, a 
de transmitir às equipas confiança 
e motiválas.  
 
DL: Enquanto gestor o que foi o 
mais difícil para si? 
O primeiro mês foi muito difícil 
porque tivemos uma situação de 
abastecimento mais difícil. Em 
março houve um pico de consumo 
muito significativo. As pessoas cor
reram à farmácia para aviar quase  

todas as receitas que tinham, para 
pedir muitos medicamentos e foi 
uma pressão muito grande. Tínha
mos de tentar educar algumas 
pessoas para o uso racional e 
consciente do medicamento, não 
se justificava levar tão elevado nú
mero de embalagens de um deter
minado medicamento. Por outro 
lado também tínhamos doentes 
crónicos e idosos que compreen
díamos que viessem buscar uma 
medicação para três meses, por 
exemplo, para evitar que saíssem 
de casa. Mas isto altera completa
mente o perfil normal de gestão. 
Os nossos stocks não estavam 
adaptados para esta realidade e 
isso levou à rutura de alguns me
dicamentos. Lembrome particu
larmente de começarmos a limitar 
o número de unidades de medica
mentos como o paracetamol, algo 
que nunca aconteceu. Fazer esta 
gestão do medicamento nesta al
tura foi muito complicado, desgas
tante e assustador. Felizmente que 
se ultrapassou este período e 
agora está perfeitamente contro
lado, não existe qualquer tipo de 
receio de ruturas a esse nível. 
 

DL: Acha que o atual modo de 
funcionamento das farmácias vai
se manter nos próximos meses?  
Optámos por ter as equipas dividi
das em duas que não se cruzam 
para que, se um dos turnos ficar 
contaminado, não contaminar o 
outro. Se as coisas melhorarem 
vamos também ter medidas dife
rentes na área de atendimento, 
muito provavelmente começare
mos a aumentar a área para o pú
blico. Em função da evolução da 
situação iremos adotar as medidas 
apropriadas. Há ainda uma situa
ção que é relativamente recente e 
acho que é interessante abordar. A 
farmácia tem dispensado alguns 
medicamentos hospitalares. Apro
veitando a proximidade da farmá
cia, o hospital fala com um utente, 
o utente determina qual a farmá
cia a que habitualmente vai, o hos
pital sinaliza a farmácia, envia os 
medicamentos e nós contatamos 
o utente para levantar os medica
mentos. 
 
DL: Deveria ser uma medida a 
manter? 
Acho que sim, deve ser ponde
rado. Já existem alguns medica

mentos hospitalares que são dis
pensados pelas farmácias, por al
gumas, mas acho que se deveria 
alargar. Naturalmente salvaguar
das todas as questões de segu
rança, da dispensa e formação, 
tenho aqui dois casos já, um deles 
do Centro Hospitalar de Lisboa. 
 
DL: Para muitos, o farmacêutico é 
aquele que, em termos de saúde, 
é o que está mais próximo. Com o 
distanciamento físico que existe 
mantémse esta proximidade?  
Perdese um pouco esta proximi
dade, o calor humano que existia. 
Estoume a lembrar de dois ou 
três utentes que vêm cá muitas 
vezes, são idosos, estão sozinhos 
em casa e normalmente ficam 
aqui sentados na farmácia e brin
cámos com eles. Nas circunstân
cias atuais isto já não acontece. 
Eles podem vir, mas já não é assim. 
Espero que seja só agora nesta 
fase e que depois retomemos um 
bocadinho mais desta humani
dade e proximidade do espaço da 
farmácia que nestes tempos se 
perde um bocado. 

 
Sara Sousa Oliveira 

Ricardo Martins Mota é responsável pela gestão de duas farmácias em São Miguel e uma na Terceira
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Como adotar uma dieta sustentável? 

Longe de ser um bem 
comum como outros, a nossa 
dieta está na encruzilhada de múl
tiplos (des)equilíbrios. As decisões 
que tomamos em torno de nossa 
dieta, da produção ao consumo, 
têm um impacto no nosso ecossis
tema atual como um todo: perda 
de biodiversidade, aquecimento 
global e até desigualdades sociais. 
A necessidade de mudar para die
tas e sistemas alimentares mais 
sustentáveis é cada vez mais evi
dente. Existem muitas maneiras 
de definir a sustentabilidade da ca
deia alimentar, embora possa ser 
colocado dentro de uma definição 
mais ampla de 'sustentabilidade', 

que é 'a capacidade de todos vive
rem bem dentro dos limites ecoló
gicos da Terra'. Embora seja uma 
definição simples, alcançar isso re
presenta um dos maiores desafios 
para a humanidade no século XXI. 
Como podemos garantir que todos 
tenham acesso a quantidades su
ficientes de alimentos seguros e 
acessíveis para promover a saúde 
humana e prevenir doenças? Ao 
mesmo tempo, como preserva
mos a saúde dos ecossistemas do 
nosso planeta, que fornecem os 
recursos vitais dos quais todos de
pendemos? Segundo a definição 
da FAO, a sustentabilidade das die
tas vai além da nutrição e do meio 
ambiente, incluindo dimensões 
económicas e socioculturais. E o 
que significam então dietas sus
tentáveis? Dietas sustentáveis são 
aquelas com baixo impacto am
biental que contribuem para a se
gurança alimentar e nutricional e 
para a vida saudável das gerações 
presentes e futuras. Uma dieta 
sustentável respeita a biodiversi
dade e protege os ecossistemas, é 
culturalmente aceitável, acessível, 
economicamente justa, nutricio
nalmente adequada, segura e sau
dável, otimizando os recursos 

naturais e humanos.  
O tópico é amplo e abrange toda a 
cadeia alimentar, desde produto
res a consumidores, sem deixar de 
lado os distribuidores. E sendo 
uma questão a qual todos nós im
pactamos, este mês proponhovos 
oito dicas fáceis de seguir para tor
nar o nosso consumo benéfico não 
só para a nossa saúde, como para 
a do planeta. Estas dicas não têm 
mais segredos do que o bom 
senso, e são comportamentos que 
podemos adotar regularmente.  
 
1. Baseie a sua dieta em produtos 
de origem vegetal: frutas, vege
tais, grãos integrais, tubérculos, 
nozes e legumes. Alimentos de ori
gem animal deve ser uma parte 
moderada. A razão é dupla, por 
um lado, um consumo excessivo 
de alimentos de origem animal 
tem sido associado a um risco 
acrescido de certas doenças, como 
as cardiovasculares, a diabetes e o 
cancro. Por outro lado, a produção 
de alimentos de origem animal 
tem um grande impacto ambien
tal, especificamente responsável 
por 51% das emissões de gases de 
efeito estufa.  
2. Planifique as suas compras e 

evite comprar em excesso alimen
tos ou outros produtos desneces
sários à ocasião.  
3. Prefira produtos sazonais e lo
cais. Sendo os mesmos da tempo
rada, o seu preço será mais barato 
e justo. Além disso, se falarmos de 
frutas e legumes, é mais provável 
que estejam no ponto de amadu
recimento ideal e se nos referir
mos a animais (pescado e frutos 
do mar, acima de tudo), estaremos 
a respeitar os seus ciclos de vida. 
Por outro lado, ao comprar a for
necedores locais, estará a contri
buir positivamente para o seu 
ambiente social, favorecendo o 
desenvolvimento económico da 
sua região.  
4. Opte por fazer as compras nas 
lojas do seu bairro, a pé. Mais uma 
vez, contribuirá para o desenvolvi
mento económico e social do seu 
meio, ao mesmo tempo que reduz 
a sua pegada ecológica.  
5. Evite embalagens desnecessá
rias, compre a granel e escolha 
preferencialmente os produtos 
que façam um uso responsável da 
embalagem.  
6. Se comprar produtos embala
dos, tente obtêlos de empresas
locais com práticas sustentáveis.  

7. Cozinhe os seus próprios pratos 
sempre que possível. Além disso, 
manter a tradição e a identidade 
culinária da sua região é outra 
forma de sustentabilidade, pois as 
receitas tradicionais são baseadas 
em produtos locais e sazonais.  
8. Reduza a produção de resíduos 
alimentares e tire proveito de tudo 
o que possa ser usado. Para isso, é 
essencial investir algum tempo no 
planeamento das suas compras, 
das refeições, bem como na sua 
preparação. Apresentolhe aqui 
um exemplo para reduzir sua pe
gada alimentar: se tiver restos de 
vegetais como cebola, cenoura, 
alho francês ou pimentos e não es
pera usálos nos próximos dias, 
piqueos bem, coloqueos numa 
marmita juntos ou separadamente 
e congeleos. Dessa forma, po
derá, por exemplo, preparar um 
molho, refogandoos mais tarde. 
Lembrese de rotulálos com a 
data do dia em que os congelou. 
Além de alimentos crus, existem 
muitos pratos que podem ser con
gelados, mas deixaremos esse 
tema para uma futura publicação.

A Sua Saúde Sempre 
Nutricionista 
Catarina Rola

Resiliência 

Nos últimos meses 
temos sido confrontados com um 
conjunto de novas experiências 
relacionadas com o surgimento 
da doença Covid19.  
Alteramos rotinas, afastamonos 
de familiares e amigos, deixamos 
de poder sair, trabalhar, frequen
tar a escola… 
Os serviços de informação pas
sam noticias da devastação mun
dial que esta doença está a 
causar, e fazemno a toda a hora, 
um pouco por todo o lado só se 
leem apelos ao confinamento e 

ao distanciamento social.  
Cidades desertas, restaurantes, 
bares e cafés fechados, lojas com 
papel pardo a tapar suas montras, 
serviços encerrados ou com me
didas restritivas de acesso. 
Ouvemse queixas a vários níveis, 
é a saudade, o desalento, a inse
gurança, o medo, a fome ou o re
ceio dela. De longe em longe uma 
palavra de esperança ou um arco
íris pintado à janela. 
Até quando tudo isso? 
Não sabemos! 
O que sabemos é que teremos de 
aprender a viver com esta nova 
realidade o que no meu entender, 
requer resiliência. 
No âmbito da Psicologia resiliên
cia é a capacidade que as pessoas 
têm de se adaptar à mudança, de 
lidar com problemas, superar 
obstáculos ou resistir aos danos 
causados por situações adversas 
adotando para tal estratégias 
para fazer face a estas situações 
mantendo a saúde. 
Enquanto que algumas pessoas 

parecem ter uma resiliência inata, 
outras desenvolveramna ao 
longo da vida, para outras esta ca
pacidade não se desenvolveu o 
suficiente para fazer face às ad
versidades da vida. Na situação 
que estamos a vivenciar atual
mente é importante aprender
mos a desenvolver a resiliência. 
Embora cada um de nós tenha a 
sua forma de gerir o stress e as 
suas próprias estratégias e condi
cionantes é importante investir 
no desenvolvimento de resiliên
cia. 
Tente ser e manterse flexível, 
assim é mais fácil encontrar for
mas de ajustar os seus objetivos 
e adaptarse à mudança. 
Tente tirar lições das experiências 
negativas. Sinta que aprendeu al
guma coisa. 
Tente manter uma atitude posi
tiva perante a vida. 
Mantenha os seus relacionamen
tos baseados no altruísmo, dê e 
receba. 
Libertese de tensões, expresse as 

suas emoções e pode fazêlo atra
vés da escrita, do desenho, da 
dança, da meditação, entre ou
tros. 
Adquira hábitos saudáveis como 
o exercício físico regular, dieta 
saudável, leitura, rotinas de re
pouso e sono reparadores. 
Sorria, mantenha o senso de 
humor mesmo nas situações mais 
delicadas. Confie em si mesmo. 
Seja otimista. 
Em suma, nos tempos que cor
rem devemos proteger a nossa 
saúde de forma a fazer face a esta 
adversidade e sairmos pessoas 
mais fortes e resilientes desta ex
periência. 
 
Alguns conselhos: 
Protejase do excesso de infor
mação, evite estar sempre a ouvir 
notícias, isto pode aumentar a an
siedade. 
Cuide do seu corpo, pratique 
exercício físico, fazer uma alimen
tação saudável… 
Faça coisas que gosta, tire tempo 

para si para fazer o que gosta, ler, 
ver filmes, cuidar do jardim… 
Pratique a resiliência 
Estabeleça e cumpra uma rotina 
Tente fazer as coisas no mesmo 
horário, como o trabalho e auto
cuidados 
Mantenha o contato com familia
res e amigos 
Peça ajuda se precisar 
Se achar que não está a conseguir 
e que a ansiedade, a tristeza e o 
medo estão a controlar a sua vida 
procure ajuda. Ligue para o seu 
centro de saúde ou para a Linha 
de apoio psicológico COVID 19 
com o número 800296296, que 
funciona todos os dias da semana 
entre as 10h00 e as 20h00. 
Estes são tempos difíceis para 
todos nós, com o melhor de 
cada um, juntos ultrapassaremos 
esta provação e sairemos certa
mente mais fortes. 

Delegado de Saúde de Lagoa
Dr. João Martins de Sousa

SAÚDE
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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 

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. 
 
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 
– 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: 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.  
 
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 
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
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.  
 
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 
 

(Publicado na edição digital de abril)

Médico foi responsável pela criação do Serviço de Pneumologia no Hospital do Divino Espírito Santo 

Foto: DR
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Como lidam os pais com o confinamento? 

O testemunho da mãe 
Ana Cristina Cordeiro

 
 

Sou mãe de duas crianças, 
uma menina com 11 e um menino 
com 5 anos. 
Acredito que, como eu, todas as 
mães trabalhadoras adorariam pas
sar mais tempo com os seus filhos. 
Bem, o nosso desejo realizouse! 
Mas, o que pareciam ser apenas 
umas miniférias em família, embora 
impostas, tornaramse em algo di
ferente. 
Perante este cenário de pandemia, 
isolamento e afastamento social eu 
não me esqueci de ficar em casa, fui 
muito rigorosa no seguimento de 
todas as instruções que foram 
dadas, resultado… não saí à rua du
rante dois meses. 
Aqui em casa, não há como negar 
que a rotina mudou completa
mente. De início, foi muito gratifi
cante passar mais tempo com a 
família, realizar tarefas e atividades 
há muito paradas ou esquecidas, 
sessões de cinema diárias… Apenas 
se tentava lidar com a ansiedade, 
com o medo de algo invisível e com 
as perguntas do mais novo “Se o bi
chinho está no ar, porque não está 
no quintal?” ou “Se não se pode sair 
de casa, porque é que o pai sai?”,

 

mas tudo passado com tempo de 
qualidade. 
Começando a escola à distância, co
meçou também um novo desafio.  
Num ambiente improvisado, onde 
a sala se transformou em sala de 
aula, com computador, cadernos e 
manuais, mesa de atividades e brin
quedos, a fim de evitar também o 
confinamento nos quartos, dei iní
cio às minhas aulas de reaprendiza
gem, assistindo e acompanhando 
todas as ferramentas disponíveis 
para o ensino à distância, de forma 
a poder exercer o meu papel como 
“professora” de apoio. 
Sendo dois ciclos de ensino diferen
tes e com horários em simultâneo, 
houve necessidade de gravar a te
lescola para se poder assistir mais 
tarde e, enquanto se esperava pela 
vez, eram feitas atividades prées
colares previamente planeadas.  
Ao tentar incutir responsabilidade 
no cumprimento de novos horários 
e supervisionar as tarefas solicita
das, muitas foram as chamadas de 
atenção, as birras e falta de colabo
ração, os aborrecimentos e can
saço. Não faltaram interrupções às 
lides domésticas, mas se estivesse 
em horário laboral também não as 
realizaria. A pergunta que mais ouvi 
durante este período foi “Mãe, o 
que é a comida?”. Pois é, antes uma 

simples senha resolvia parte do pro
blema. 
No meio de toda esta situação, para 
a qual ninguém estava preparado, 
há que reconhecer que as crianças, 
apesar de afastadas dos seus ami
gos e familiares, privadas de alguma 
liberdade e estando num ambiente 
pouco apropriado a este tipo de en
sino, estão a conseguir adaptarse e 
dar resposta às suas tarefas. Deu 
para perceber que não sou uma 
mãe perfeita, mas tenho a perfeita 
noção que dou o meu melhor e que 
cada um tem a sua função, quer 
seja pai, mãe, professor ou escola, 
se todos colaborarem conseguimos 
muito. 
 
 
 
O testemunho da mãe 
Ana Rita Brandão 
 

Estávamos longe de pen
sar que em breve íamos ser forço
samente “Covid’ados” para uma 
festa da qual desconhecíamos 
quem eram os anfitriões… 
Tudo mudou repentinamente! Num 
dia estávamos a ter um dia a dia 
normal entre trabalho, filhos, lide 
doméstica, vida social… E, de re
pente, tivemos que nos ajustar a 
um dia a dia de extrema complexi
dade.  
Fomos obrigados ao confina
mento… Os nossos filhos foram ob
rigados a ficarem “presos” em 
casa… Sim, nós, adultos, encaramos 
o ficar em casa como um confina
mento, os nossos filhos veemno 
como uma prisão. De repente 
veemse privados da liberdade de 
correr nos parques, de tocar no que 
lhes apetece. Num ápice tivemos 
que lhes explicar que durante um 
tempo indeterminado estavam pri
vados de serem verdadeiramente 
crianças… 
A escola terminou… A creche fe
chou temporariamente… O que fa
zemos agora???? Com filhos a 
precisar de nós a tempo inteiro??!!! 
Inicialmente, o nosso confinamento 
parecia estar em sintonia com o 
deles mas, de repente, damos de 
caras com o teletrabalho, a teles
cola, o ensino à distância… pensá
vamos que ia ser fácil… mas não…
não são, de todo, tarefas compatí
veis, pelo menos em fase de adap

tação… A atenção que tínhamos 
que dar ao nosso filho que ia ter 
aulas à distância, na fase inicial, foi 
(arrisco a dizer) horrível… quería
mos que tudo fosse perfeito para 
que ele se adaptasse rapidamente 
e não sofresse com tudo o que se 
estava a passar. Tive momentos de 
desespero e só me apetecia desistir 
mas…tinha à minha frente uma 
criança que dependia dos pais para 
ser bem sucedida, ou não, com esta 
grande mudança. Ele foi muito pres
sionado por nós, pais, para que se 
adaptasse depressa e fosse respon
sável e independente, pois não 
íamos conseguir estar sempre com 
ele. Tínhamos que trabalhar! Eu e o 
pai temos a mesma profissão e era 
preciso que as coisas, também 
neste campo, corressem bem. Tí
nhamos que fazer de tudo para 
manter o melhor dos dois mundos, 
para que também psicologicamente 
conseguíssemos manter algum 
equilíbrio. Felizmente, ambos 
temos entidades patronais que 
sempre colocaram em primeiro 
lugar a nossa saúde e a assistência 
aos nossos, o que foi fundamental 
para que não fossemos abaixo.  
Os dias passaram e cada vez ouvía
mos menos o chamar “mãe”, “pai” 
durante as aulas pela internet. O 
nosso filho já estava integrado na
quela complexidade de comunica
ção… Teve que crescer rapidamente 
e ser ainda mais responsável. Tive
mos que, à velocidade da luz, arran
jar um computador, impressora, 
tudo para que ele se sentisse con
fortável nos novos métodos de 
aprendizagem. Não podíamos, nem 
conseguíamos darlhe a atenção 
que ele, eventualmente, deve ter 
precisado naqueles primeiros dias. 
Podíamonos crucificar, mas não o 
vamos fazer, pois temos a consciên
cia de que lutamos com todas as 
nossas forças para que ele, da pior 
história que viveu até agora, pu
desse tirar a melhor lição, a de que 
é preciso lutar, mesmo que em cir
cunstâncias desconhecidas. Rapida
mente o cordão umbilical sofreu 
mais um corte. Não porque quisés
semos, mas porque a vida já tinha 
isto escrito… e, simplesmente, tí
nhamos que aceitar.  
Em relação ao nosso pequenino, 
com apenas 4 anos, afirmo que foi 
surpreendentemente “crescido”! 
Foi o que mais sofreu, mas foi o que 

mais rapidamente se adaptou a 
tudo o que todos nós tivemos que 
nos adaptar e fizemos resistência. A 
sala passou a ser o parque, fazendo 
chegar ao tapete tudo aquilo com 
que lhe apetecia brincar. A rotina de 
arrumar e chamar a atenção para 
ser organizado já não existia. Brin
cava e nós estávamos ali ao lado, 
em constante trabalho, em constan
tes telefonemas. Foi uma fase 
muito cruel para uma criança que 
não entende o porquê de não lhe 
ser dada a atenção que ele dese
java, para que os pais conseguissem 
trabalhar. Víamos, nas redes sociais, 
pais em atividades lúdicas com os 
seus filhos durante o dia, mas para 
nós era impossível, uma vez que 
passamos o dia em trabalho cons
tante e, à noite, já nem eles nem 
nós tínhamos forças para qualquer 
atividade mais elaborada. Apenas 
queríamos estar bem juntinhos, 
nem que fosse a ver desenhos ani
mados, no sofá, a comer umas deli
ciosas pipocas. Se era isso que 
queríamos? Obviamente que não, 
mas mais uma vez foi o que a vida 
escreveu para nós e tivemos que 
aceitar. Felizmente são crianças 
muito felizes e tentamos fazer de 
tudo para que tenham equilíbrio 
emocional, para que as atrocidades 
da vida os façam crescer e os tor
nem cada vez mais fortes. 
Foram, são e serão sempre os nos
sos filhos, os heróis que mais so
frem com esta alteração de rotinas 
e de prioridades.  
Espero que todos nós sejamos re
compensados num futuro próximo, 
que tenhamos o dobro do tempo 
para estarmos com quem mais 
amamos, e se não for possível, que 
a vida nos proporcione curtos, mas 
bons e intensos momentos com 
aqueles de quem mais gostamos. 
Afinal essa é uma das lições que ti
ramos deste período que ainda per
siste em ficar. Apesar de já estarmos 
mais adaptados física e psicologica
mente, o nosso coração ainda não 
se adaptou a este afastamento so
cial e acho que nunca se adaptará… 
foi também a vida que escreveu 
isto, mas iremos arranjar forma de 
apagar esta frase e não ter que 
aceitála… Ninguém nos disse que 
ia ser fácil, mas acredito que todos 
os dias alguém diz a cada um de nós 
que tudo isto um dia vai valer a 
pena… 

Aluna Matilde Cordeiro nas plataformas de ensino à distância

De repente, os pais veemse a braços com novas atribuições. Passaram a estar com os filhos vinte e quatro sobre vinte e quatro horas. Deixaram de 
se preocupar apenas com o sustento, educação e supervisão dos trabalhos de casa, para terem também o papel de verificar se assistem às aulas por video
conferência, às aulas da telescola, se conseguem aceder aos trabalhos colocados nas plataformas pelos diversos professores e se eles são entregues dentro 
dos prazos propostos. Para além disso, têm ainda que gerir a sua própria ansiedade e a ansiedade das crianças retidas em casa dia após dia.  
Aqui ficam os testemunhos de duas mães que se têm desdobrado para ajudar os filhos a ultrapassar os novos desafios. 

Professora Ana Páscoa 

Foto: DR
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Ensino à distância (E@D) em tempo de pandemia 

O momento atual em 
que vivemos confrontou a escola 
com a necessidade de reconfigurar 
as suas práticas, num curto espaço 
de tempo, para que as crianças e 
jovens continuem a aprender. 
Este enorme desafio implicou a 
necessidade de equacionar novos 
modos de organização e fez emer
gir uma série de questões: O que 
fazer para que os alunos conti
nuem a aprender em casa? Como 
chegar a todos os alunos? Como 
desenvolver uma educação de 
qualidade no espaço digital? 
Como planificar e desenvolver 
aulas online de qualidade e capa
zes de atender as caraterísticas in
dividuais de cada aluno?  

A EBI de Água de Pau não foi exce
ção a esta realidade. Começou, 
desde o primeiro momento, a de
finir o seu plano E@D, procurando 
dar resposta sobretudo às ques
tões pedagógicas mais prementes, 
mas não descorando as necessida
des digitais dos nossos alunos, es
senciais a esta nova realidade. A 
escola tem feito uma clara aposta 
na introdução de tecnologias, de 
plataformas digitais para apoio aos 
processos pedagógicos e na utili
zação de diversas ferramentas di
gitais que procuram dar tónica ao 
papel do aluno no seu processo de 
aprendizagem. Não obstante este 
caminho, que seguramente foi fa
cilitador da operacionalização do 

ensino à distância, a noção préad
quirida de que a utilização de tec
nologias digitais potencia as 
aprendizagens per se é tendencial
mente errónea. Tem de existir um 
conjunto de procedimentos que 
promovam uma utilização da tec
nologia com qualidade, nomeada
mente uma aposta clara no 
desenvolvimento de competências 
digitas por parte das crianças e jo
vens. 
Ora, cerca de um mês após o início 
do ensino à distância, esta foi uma 
das maiores dificuldades encon
tradas. Os nossos alunos, conside
rados por muitos da geração de 
nativos digitais, têm pouco domí
nio de competências digitais es

senciais para dar resposta às novas 
exigências. Foi necessário um 
apoio constante e individualizado, 
por parte dos professores, para 
conseguir ultrapassar algumas das 
dificuldades iniciais. No que diz 
respeito às práticas pedagógicas 
desenvolvidas pelos professores, 
foi premente a sua reformulação e 
adequação para chegar a todos os 
alunos, tendo os docentes a ne
cessidade de assumir, com maior 
relevo, um papel de orientadores 
do processo de aprendizagem dos 
alunos.  
Este está a ser, certamente, um 
período de grande aprendizagem 
e crescimento para todos: alunos, 
pais, encarregados de educação e 

professores. E muito há ainda para 
aprender e melhorar. Porém, nos 
tempos de incerteza que se avizi
nham, as escolas têm de pensar 
em novas formas de configurar o 
espaço, o tempo e a tecnologia 
para dar a melhor resposta educa
tiva a todos os alunos e desenvol
ver um ensino de qualidade.  
 
A Presidente do Conselho Execu

tivo da EBI de Água de Pau 
Hermínia Rodrigues 

PAP sobre Geocaching e Turismo! 

Foi produzida, e entregue 
recentemente, a primeira PAP 
(Prova de Aptidão Profissional), 
realizada nos Açores, sobre o tema 
“Geocaching como ferramenta tu
rística”. Esta prova, foi desenvol
vida, na Escola Secundária da 
Lagoa, pelo aluno Rodrigo Medei
ros Travassos, aluno finalista do 
12º ano, do Curso Profissional Téc
nico de Turismo Ambiental e Rural 
e teve como orientador o profes
sor Luis Filipe Machado. Esta prova 
também contou com a colabora
ção do Clube de Geocaching da Es
cola Secundária da Lagoa. Contou 
ainda com a colaboração de vários 
professores, colegas e amigos do 
Rodrigo. Registese ainda que o 
aluno Rodrigo pertence ao Clube 
de Geocaching desde a primeira 
hora, tendo sido um dos alunos 
fundadores deste Clube e onde 
teve, ao longo de 3 anos, uma “po
sição” de destaque, de influência 
e de liderança. 
“O Clube de Geocaching construiu 
uma geocache tradicional (“PAP – 
Geocaching e Turismo” – 
GC8EM56), cujo tema é exacta‐
mente este trabalho e que se loca‐

liza na zona dos trilhos da “Janela 
do Inferno” e que tem um contai‐
ner especial, produzido por ele‐
mentos do Clube. 
As Geotours são colecções de ca‐
ches que criam passeios/percursos 
temáticos e auto guiados por lo‐
cais históricos, parques, museus, 
monumentos, cidades, entre ou‐
tros. Estes são normalmente pa‐
trocinados por conselhos de 
turismo locais, associações históri‐
cas ou serviços de parques nacio‐
nais das câmaras municipais, 
governos, etc…” 

Este trabalho é composto por duas 
partes! Uma teórica onde o aluno 
demonstra a grande importância 
do Geocaching para o Turismo, 
quer neste Concelho da Lagoa, 
quer no Concelho de Ponta Del
gada, quer ainda na própria Região 
Açores. São apresentadas todas as 
geotours que existiram e existem, 
até à data, em Portugal, mor
mente: a Geotour Ilha 
Verde/Green Island Geotour que 
foi a primeira geotour existente no 
nosso país e que tinha sede na ci
dade da Lagoa. Esta geotour teve 
como tema a ilha de S. Miguel e 

funcionou durante um ano, tendo 
sido substituída há quatro anos, 
por proposta da Direção Regional 
do Turismo, pela Geotour Aço
res/Azores Geotour que “cobre” as 
ilhas todas do arquipélago aço
riano. Esta geotour ainda está a 
funcionar e tem sede na Escola Se
cundária da Lagoa, pois uma das 
entidades “parceiras” é o Clube de 
Geocaching desta cidade. Também 
é analisada a Geotour de Ponta 
Delgada/Ponta Delgada Geotour, 
“lançada no passado mês de feve
reiro, esta da responsabilidade da 
Câmara de Ponta Delgada e que 
“percorre” o Concelho de Ponta 
Delgada. 
No contexto deste trabalho, o 
aluno entrevistou alguns dos res
ponsáveis por estes projetos, no
meadamente: a Dra. Maria Odete 
Cabral, adjunta da Presidente da 
Câmara da Lagoa; com o Dr. André 
Leonardo, assessor para o Turismo 
da Câmara Municipal de Ponta 
Delgada e com a Dra. Marlene Da

mião, Directora Regional do Tu
rismo, com intuito de recolher al
guma informação sobre o 
envolvimento destas entidades 
com o Geocaching e com o tu
rismo, nestes concelhos e na re
gião Açores. Também estabeleceu 
contacto com os geocachers res
ponsáveis por estes projetos, os 
professores Luis Machado e Marco 
Pereira e o Dr. Pedro Almeida. 
Relativamente à parte prática 
deste PAP, o aluno optou por criar 
uma aplicação que fornecesse aos 
praticantes algumas caches de re
levância para a região, utilizando aí 
as duas geotours a funcionar em 
Portugal (nos Açores e em São Mi
guel). Desta forma, foi utilizada 
uma plataforma online de criação 
de aplicações chamada “MIT App 
Inventor”. Nesta aplicação que 
funciona em qualquer telemóvel, 
esta aplicação desenvolve e dá 
acesso às duas geotours e a todas 
as caches que e alas pertencem. 
Como “prova” da pertinência 
deste tema, é apresentada, neste 
trabalho, a revista de Geocaching 
da Alemanha, que trouxe no mês 
de março de 2020 uma extensa re
portagem (a capa da revista e mais 
catorze páginas) sobre o Geoca
ching neste arquipélago; em parti
cular sobre as ilhas: São Miguel, 
Terceira, Faial e Pico. O texto desta 
reportagem é extremamente elo
gioso sobre o Geocaching neste  
 

 
 
 
arquipélago, bem como sobre as 
ilhas em geral. Tenhase em aten
ção que até o passado mês de 
março (AC), o maior fluxo de turis
tas estrangeiros que visitavam as 
nossas ilhas eram provenientes da 
Alemanha; país este que é o se
gundo país a nível mundial, quer 
relativamente ao número de geo
cachers quer relativamente ao nú
mero de caches. 
Registese, a propósito, que existe 
a intenção do Clube de Geoca
ching de vir a criar, num futuro 
próximo, uma geotour no Conce
lho da Lagoa 

 
Luis Filipe Machado  

e Marco Pereira

“Apenas aqueles que arriscam a ir demasiado longe conseguem descobrir o quão longe se pode ir.” 
(Thomas Stearns Eliot)

Rodrigo Travassos, autor da PAP 

Foto: DR
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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 man
ter o equilíbrio da saúde mental durante a pandemia 

Carolina Almeida trabalha como psiquiatra numa unidade de internamento de doentes agudos

Foto: DR

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 
 
(Publicado na edição digital de maio)
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Vida triste há 100 anos em Água de Pau – A Febre Espanhola

Passos e vozes do outro 
lado da porta silenciaramnos. Ape
nas ouviamse os roncos do nosso es
tômago. 
 São as raparigas – disse Maria da 
Luz. 
O vento soprou uma mão cheia de 
«escalhada», que se instalou no chão 
e nos cobertores, assim que a porta 
se fechou atrás das minhas irmãs. 
Germina chorava. 
 Temos pão, mãe – disse ela. – E duas 
cebolas. 
Ninguém reagiu. 
 Trouxemos pão para toda a gente – 
repetiu Germina, com a voz a tremer. 
– Chega para todos. Vá, venham 
comer. – A minha irmã parecia tré
mula. 
Deixouse cair ao lado da mãe, cobriu 
a cara com as mãos e chorou desal
madamente. 
 Germina – murmurou a minha mãe. 
Era como se quisesse questionála, 
mas não se atrevesse. – Germina – 
tornou. – Mas… 
 Estamos a morrer de fome – alegou 
Germina, com as faces húmidas. – 
Todos. 
Com apenas oito anos, percebi o que 
se passava. As minhas irmãs tinham
se deitado com homens, desconheci
dos, e permitido que eles lhes 
tocassem, em troca de comida. O 
nosso desespero chegara ao ponto 
em que tudo o que aprendêramos 
nada significava, nem a palavra de 
Deus. Não roubar e não mentir eram 
meras palavras, escritas algures onde 
as pessoas não passavam fome nem 
frio, não estavam doentes nem can
sadas. O certo e o errado não impor
tavam, e eu tinha tanta fome que 
nada fazia diferença. 
O meu pai estava destroçado, que
brado; perdera a concentração, a sua 
consciência desvaneciase, a sua vida 
esfumavase. Já não era o homem 
que me levava à igreja da Senhora dos 
Anjos ao domingo nem à terra para 
desviar a praga dos melros. Esse de
saparecera e eu sentia a falta dele. 
Ansiava pelas suas histórias e pelo seu 
toque. Receava que já nem sequer 
me reconhecesse, ou à minha mãe ou 
irmãos. Não sei como, mas sabiao 

condenado. Por um momento, achei 
que estávamos todos condenados. 
 Amanhã, levo o Júlio – decidiu a 
minha mãe, e abraçoume. – Têm 
razão. Não podemos esperar mais 
tempo. 
Fiquei sem fôlego, como se tivesse le
vado um murro no estômago. O san
gue latejavame nos ouvidos. Não 
sabia ao que ela se referia, mas tinha 
a certeza de que fosse para onde 
fosse que pensasse levarme, eu não 
queria ir. A minha família era a minha 
vida; tudo o que sabia, e tudo o que 
alguma vez quisera saber, ouvirao da 
boca deles. O que seria eu sem eles? 
O que seria de mim? Alguma coisa 
me dizia, contudo, que, se a minha 
mãe pretendia levarme para algum 
lado, era porque queria que eu ficasse 
bem e melhor do que estava com 
eles; desejava protegerme da fome e 
do infortúnio, que em breve a febre 
espanhola poderia provocar. Não 
queria que eu visse nenhum dos 
meus irmãos ou irmãs morrer. Eu era 
ainda uma criança. Tinha de ser salvo. 
Os meus pais levaramme a pé pela 
serra de Água de Pau, subindo o bo
queirão, atravessando as terras dum 
lugar que dava pelo nome de «Jardim 
das Murtas» e depois de grande can
seira chegamos aos Lourinhos, lugar 
frondoso de castanheiros com vista 
sobre a nossa vila. Um casal de cam
poneses lavrava a terra. A minha mãe 
dirigiuse a eles e suplicoulhes que a 
ajudassem. Os Silvas conheciam 
meus pais de longa data. Quando ra
pazes, cavaram juntos muita terra do 
TiSilva velho. Ele fora para o Brasil e 
regressara à ilha com umas «patacas» 
bem acrescentadas e investira na sua 
vila em propriedades, nos Vales, Jun
queiras, Lourinhos e Terra da Forca. 
A mulher virouse para o marido, nas 
suas costas, á espera de orientação. 
Ele desviou o olhar e regressou ao tra
balho, pensativo. A quinta era grande, 
e, apesar do ar frio, senti o cheiro da 
terra e dos animais. Deixei que o ar 
deslizasse pela minha língua, na espe
rança de que, de alguma maneira, me 
enchesse o estômago. Isso não acon
teceu, portanto, olhei em redor. An
siava por ver pão a arrefecer num 
peitoril ou sopa a fervilhar numa pa
nela de ferro suspensa sobre o lume. 
Ao invés, vi dois rapazes embrulhados 
em cachecóis e casacos pesados de lã 
a consertar uma vedação de madeira, 
à distância. Um olhou para trás e aco
tovelou o irmão para lhe chamar a 
atenção para nós junto ao estábulo. 
Observei a casa. As pedras cinzentas 
que se encavalitavam para formar as 
paredes davamlhe um aspeto ro
busto, e imaginei que o interior fosse 
quente e seco. O fumo que se elevava 

da chaminé somouse aos meus des
vaneios, mas a mão da mulher a 
apertarme as faces despertoume. 
Inspecionoume, virandome a ca
beça ora para um lado ora para o 
outro. 
 Está imundo – concluiu. 
 Não temos onde lavarnos – respon
deu a minha mãe. 
 Onde vivemos não podemos fazê
lo… 
 Mandaos embora – disse o marido 
sem tirar os olhos do arado. 
 Por favor, só o meu filho. Por favor, 
deixe o rapaz ficar aqui. 
 Eu quero ir com vocês – pedi, em voz 
baixa, à minha mãe. 
 Caluda – ordenou ela. 
 Estão doentes? Apanharam a febre 
espanhola?  Cheiram tão mal. 
 Matamnos a todos se tiverem apa
nhado a febre. 
 Não tivemos ainda. Mas, não temos 
é comida para as bocas da nossa casa. 
A gente, os mais velhos enfrentare
mos o nosso destino. Mas, o Julinho 
não por favor, ele é tão novinho! Pelo 
amor de Deus!? 
Ambos os rapazes nos observavam. 
Um tinha uma pá e apoiou o queixo 
sobre as mãos, entrelaçadas em 
redor do comprido cabo da mesma. 
O outro sorriu para mim e encolheu 
os ombros. Pela altura deles, percebi 
que eram mais velhos do que eu, em
bora a distância e o volume da roupa 
dificultassem a identificação exata da 
sua idade. 
 Deixeo ficar, pai – gritou o rapaz, 
sorridente, desde a estrema do ser
rado de terra. 
 Não leram os letreiros na Praça? – A 
febre, essa peste espanhola, ou lá
quié, está a alastrarse! Aqui em cima, 
nos Lourinhos, estamos seguros até 
ao dia em que ela chegar aqui tam
bém. 
Os rapazes regressaram de imediato 

ao trabalho. 
Havíamos caminhado muito até che
gar à quinta dos Silvas. A luz do dia já 
esmorecia. Tinha os pés molhados e 
frios e doíamme as mãos por causa 
dos ventos que sopravam desde 
manhã. Entretanto, doíamme as 
faces também, dos beliscões da mu
lher. Esfreguei a cara com a costa das 
mãos para mitigar a dor. 
 Há letreiros por todos os lados 
n’Água de Pau e n’áLagoa – disse a 
mulher à minha mãe. 
 «CUIDADO, A FEBRE ESPANHOLA 
ESTÁ EM TODA A ILHA» é o que 
dizem. Estão afixados por todo o lado. 
Se a apanharmos, matamnos até 
antes de morrermos da doença. – 
Olhou de relance para o marido. 
 Maria do Céu – disse o marido, tran
sigindo. – Está bem. Levaos para den
tro e dálhes qualquer coisa para 
comer. Assim c’mássim, somos todos 
filhos de Deus e Ele não vai deixar de 
nos ajudar se não ajudarmos essa fa
mília. Como te chamas rapaz? – per
guntou. 
 O nome dele é Júlio – respondeu a 
minha mãe. 
 E ele não tem língua? – indagou o 
agricultor, num tom brincalhão. 
 O meu nome é Júlio Senhor – disse 
eu. – E gostaria de comer qualquer 
coisa, se não se importasse. 
 Mãe, como vamos nos tornar a ver 
quando esta febre acabar? – pergun
tei à minha mãe, junto à vedação que 
conduzia ao caminho das Junqueiras 
às Escaninhas até ao nosso casebre 
coberto de palha. A minha mãe aga
chouse e observou com atenção o 
meu rosto. Passou as mãos pelos 
meus braços e ombros, acaricioume 
as faces e roçoume os olhos com os 
polegares. 
 A febre vai passar e ainda vamos vol
tar a viver todos juntos de novo meu 
rico filho – disse ela. 

Tinha os olhos cheios de lágrimas. 
Aqui ficarás em segurança e longe 
desta doença maldita – garantiu, fa
lando tão baixinho que quase não se 
ouvia. – Um dia tornaremos a juntar
nos. Prometo  Prometo. – Beijoume 
a testa. – Amote Júlio. 
Pôsse de pé, deu meia volta e afas
touse pelo caminho abaixo o mais 
depressa que pôde. 
Começara a chover. Parte de mim 
sabia que não voltaria a vêla, embora 
só vários anos mais tarde o tenha ad
mitido. 
Júlio adivinhara, pois jamais se reen
controu com os pais e os irmãos. Fa
leceram todos com o surto da febre 
espanhola, que assolou, não só a ilha 
de São Miguel, mas os Açores, Portu
gal inteiro e o mundo todo. 
Adotado pelos Silvas como um filho, 
Júlio cresceu e fezse homem robusto, 
honesto e casouse. Um dia, na cozi
nha, com a mulher e os seus sete fi
lhos, no aconchego do calor vindo do 
forno a cozer pão, duma das casas da 
rua do Foral Novo, que deram lugar 
aos antigos casebres cobertos de 
palha das Escaninhas, contoulhes um 
«causo»  a história da sua vida. Pediu 
a Deus que seus filhos não viessem 
nunca a conhecer tal castigo como a 
pandemia da febre espanhola que as
sombrou a sua e milhares de famílias 
em 1919/1920 por todo o mundo. 
Cem anos depois, em 2019 e 2020, 
nova doença pandémica regressa e 
alastrase pelo mundo, com origem 
agora na China – o coronavírus. 
Felizmente a terra do Júlio, a Vila de 
Água de Pau até ao dia 8 de maio era 
das poucas terras dos Açores e de 
Portugal onde ninguém ainda tinha 
sido apanhado ou infetado. Graças a 
Deus e ao seu povo que soube isolar
se, protegerse e ser coerente, gosto 
de pensar.

Por: RoberTo MedeirOs   

Família em Agua de Pau 

Foto: RM
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Pelo menos três eventos 
que estavam previstos para as próxi
mas semanas estão cancelados. A in
formação foi avançada pela Câmara 
Municipal de Lagoa. O Festival Lagoa 
Bom Porto, em honra de São Pedro 
Gonçalves Telmo que tem lugar, 
todos os anos, no Porto dos Carnei
ros, no Rosário, não se vai realizar 
este ano por causa da pandemia. O 
festival alia a componente religiosa, 
à gastronómica, cultural e até des
portiva com diversas atividades náu
ticas.  
A realização do Império de São 
Pedro, em Água de Pau, também 
está suspensa este ano, bem como o 
In Lagoa, a festa que o Convento de 
Santo António acolheu no ano pas
sado e que estava prevista para este 
ano. De acordo com a autarquia, as 
verbas que iriam ser usadas na reali
zação dos eventos vão ser direciona
das para o Fundo Social de 
Emergência que passa a dispor de 
200 mil euros para apoio aos muníci
pes.  
Segundo a Presidente da Câmara de 
Lagoa,  “estas festividades foram can
celadas por causa da problemática 
que a humanidade em termos de 
saúde atravessa, devido ao Corona
vírus e à situação de contingência re
gional que ainda se assiste. Uma 
situação imprevisível para todos”. 
Cristina Calisto justifica a decisão: “os 
eventos em causa juntavam um aglo
merado número de pessoas e em vir
tude das características do novo vírus 
e da sua transmissibilidade neste mo
mento, não se pode correr riscos”. A 
autarca reforça a importância de sal
vaguardar a saúde pública dos la
goenses tendo também como 
prioridade “concentrar todos os re
cursos financeiros da Câmara Muni
cipal de Lagoa para apoio dos 
lagoenses e do desenvolvimento do 
concelho, concretamente das famí
lias e empresas em dificuldades”. 
O concelho da Lagoa registou um 
caso de Covid19 que entretanto já 
foi dado como recuperado por parte 
da Autoridade de Saúde Regional 
[até à data de fecho desta edição]. 

DL 

Festividades 
canceladas

Três Maios compõem a 
história que Graça Borges e os sobri
nhos escolheram contar: “inspi
rámonos na situação atual vivida 
pela comunidade educativa, desde 
os professores que estão a lecionar 
a partir de casa aos alunos que têm 
algumas dificuldades, como a falta 
de equipamentos ou a ausência de 
internet, para aceder ao ensino à 
distância”, conta a Professora do 1º 
Ciclo do Ensino Básico. 
 “No nosso Maio, a professora en
viava emails para a aluna mas esta 
não os recebia porque estava sem 
internet. Pedia ajuda à mãe e esta li
gava para as avarias. Passado algum 
tempo, o técnico aparecia e tentava 
reparar o problema”, conta Graça 
Borges ao Diário da Lagoa. A vence
dora da 24ª edição do concurso de 
Maios, promovido pela Câmara de 
Lagoa, explica que precisou de três 
tardes para executar o projeto onde 
reutilizou materiais que já tinha em 
casa. “O melhor prémio foi, sem dú
vida, ver a alegria, o entusiasmo e a 
expectativa deles [os sobrinhos] du
rante o planeamento e elaboração 
dos Maios”, conta a Professora que 

também ela quis homenagear os co
legas bem como os alunos e pais já 
que “todos eles são peças funda
mentais no processo de ensino  
aprendizagem, seja presencial ou à 
distância”, sublinha. 
O concurso de Maios contou, este 

ano, com 20 participações. Foi pro
posto aos lagoenses que participas
sem a partir de casa, enviando fotos 
dos projetos que foram submetidos 
a uma votação e apreciação de um 
júri. Graça Borges foi a vencedora do 
concurso, seguindose em segundo 

lugar Tiago Tavares, Helena Medei
ros, em terceiro, ficando em quarto 
e quinto lugares Graça Domingues e 
Joana Rodrigues, respetivamente. 
Os prémios variaram entre 150 e os 
25 euros.  

SSO 

Ensino à distância vence concurso de Maios de Lagoa 
Foto: CML

Graça Borges venceu o primeiro prémio da 24ª edição que incentivou participações a partir de casa

 
Quando ia a caminhar 

numa das ruas da Lagoa e me depa
rei com uma máscara largada junto 
a um passeio, parei, voltei a olhar, 
agarrei no telemóvel e fotografei. A 
imagem é a capa da edição deste 
mês do Diário da Lagoa (DL). Arrojá
mos ao dedicar uma capa inteira à 
tal nova normalidade. Tudo mudou 
desde que a última edição impressa 
do DL viu a luz do dia. Os tempos são 
difíceis e um jornal local pequeno 
com uma equipa ainda mais pe
quena começou desde logo a sentir 
os efeitos da pandemia. Por causa 
do estado de emergência e de todas 
as restrições e consequências que 
trouxe a Covid19, o jornal não foi 

impresso. Durante os meses de 
março e abril, produzimos apenas a 
versão digital que ficou disponível 
no nosso site e redes sociais e foi en
viado a todos os nossos subscritores.  
Em dois meses e meio de confina
mento, chegamos a milhares de lei
tores e o nosso site bateu o recorde 
de cliques,  reflexo da necessidade 
que os leitores sentiram de serem 
informados durante um dos perío
dos mais críticos do último século. 
Enquanto veículo que informa, de
batemonos, dia após dia, com o de
safio permanente de continuar o 
nosso trabalho com rigor, honesti
dade e respeito pela ética e deonto
logia do jornalismo. Não desistimos, 
nem queremos desistir de mostrar 
quem deve ser mostrado. 
Na edição especial deste mês, com 
mais páginas do que é habitual, 
compilámos os trabalhos de março 
e abril que continuam a dever ser 
lidos por todos sobretudo pelos lei
tores que não chegam ao digital.  
Nesta edição, falámos com quem 
está na linha da frente do combate 
à pandemia. São profissionais de 
saúde da Lagoa que, dentro e fora 
do concelho, fazem a sua parte para 
que todos fiquemos bem. Ouvimos 

uma enfermeira que faz os testes 
Covid19, um farmacêutico que 
nunca parou enquanto a cidade es
tava em casa, um pneumologista 
que nos explica o que andamos 
todos a falar e uma psiquiatra que 
nos ajuda a perceber como aquilo 
que não conseguimos ver tem con
sequências por demais visíveis na 
saúde de todos.  
Pela primeira vez em 72 anos, o 
Clube Operário Desportivo foi obri
gado a parar por causa de uma pan
demia. Sem jogos e sem treinos 
durante várias semanas, a equipa, à 
semelhança de todas as outras, foi 
obrigada a continuar a trabalhar de 
outra forma, planeando o que se 
segue.  
E as viagens, como serão? O la
goense que já deu várias voltas ao 
mundo contanos como foi e como 
acha que será viajar daqui para a 
frente. 
As escolas fecharam, mas nem por 
isso, quem colabora com o jornal, se 
fechou com elas. Aos professores 
que passaram a dar aulas a partir de 
casa e adicionaram mais tarefas às 
várias que já tinham, mantendo a 
colaboração connosco, o nosso ob
rigado. A eles,  aos nossos cronistas,  

e a quem nos apoia, que de forma 
solidária e empenhada, nos ajudam 
a construir um jornal do zero, a cada 
edição. Com os eventos suspensos, 
as festas canceladas e toda uma 
nova forma de funcionar em socie
dade, os desafios são ainda maiores.  
As consequências da pandemia já 
começam a pesar em muitos seto
res e em muitas famílias que preci
sam, mais do que nunca, de quem 
lhes dê a mão. A Presidente da Junta 
de Freguesia da Ribeira Chã contou
nos que viu pessoas a chorarem de
pois de lhes ter entregue um cabaz 
com comida. O inimigo é mesmo in
visível.  
Nesta edição quisemos conhecer 
quem arregaçou as mangas, abriu as 
máquinas de costura e arranjou as 
alternativas sustentáveis que o mer
cado não conseguiu garantir quando 
faltavam máscaras, elas que são 
agora a nova normalidade dos espa
ços fechados aonde vamos. A más
cara descartável que encontrei 
abandonada no chão não foi a única. 
Nas redes sociais, multiplicaramse 
os desejos de que deveríamos tirar 
lições do confinamento, severo, que 
muitos viveram.  
Aprendemos nós alguma coisa?  

Sara Sousa Oliveira

   Editorial: O que não pode ser normal 

Diretora Império de S. Pedro

Foto: CML
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Famílias fazem máscaras sociais em casa

Os dias têm poucas horas 
para tanta encomenda. Maria João 
Araújo é Educadora social mas, 
desde pequena que vive entre li
nhas e tecidos. A mãe foi costu
reira durante 47 anos e apesar de 
já não estar no ativo mantém vivo 
o conhecimento de quase meio sé
culo de profissão. Tudo começou 
com a escassez de máscaras no 
mercado. “Nós aqui em casa 
quando queríamos ir ao super
mercado ou à farmácia as másca
ras estavam esgotadas tanto nas 
farmácias como nas lojas e então 
fizemos para nós, porque os meus 
pais são um grupo de risco”, co
meça por contar Maria João 
Araújo. Mais tarde, com a reco
mendação geral do uso de másca
ras comunitárias pela população,  
por parte das autoridades de 
saúde, Maria João lançou o desa
fio à mãe: “porque não fazer e pu
blicar [no Facebook] e assim quem 
quiser podese proteger”, conta. E 
assim foi, recorreram a uma más
cara cirúrgica para tirar o molde 
para as de tecido. A base é sempre 
a mesma mas, consoante os pedi
dos, podemse fazer ajustes ao 
nível dos elásticos, por exemplo. 
Os últimos pedidos têm tido um 
destinatário específico, os mais 
novos: “temos recebido imensos 
pedidos de máscaras para crian
ças, vou falando com as pessoas 
por mensagem, pergunto as medi
das e vamos fazendo os ajustes ne
cessários”, diz Maria João Araújo.  
A falta de matéria prima, no mer
cado, não foi um problema para a 
família Araújo. “A minha mãe 

como tinha uma retrosaria tem 
muitos tecidos e estamos a reutili
zar muitos desses tecidos que ela 
já tinha em casa”, conta Maria 
João. “Muitas pessoas acham que 
o valor da máscara está muito ba
rato mas também pensamos na si
tuação atual de algumas famílias, 
inclusive algumas estão desempre
gadas, outras estão em casa sem 
receber ordenados. Colocamos 
um preço simbólico, 2 euros, para 
pagar pelo menos o elástico ou li
nhas que não tenhamos e que te
remos de adquirir”. O anúncio 
começou por ser feito por Maria 
João na sua página de Facebook, 
“a palavra foi passando de boca 
em boca e as pessoas começaram 
a entrar em contacto connosco”, 
conta, sendo agora três pessoas a 

dedicarse exclusivamente ao fa
brico de máscaras: Maria João, a 
mãe e a irmã, que também está 
em casa [até à data de fecho desta 
edição] devido ao encerramento 
temporário da clínica onde traba
lha. “Sentimonos necessárias 
para a proteção das outras pes
soas, sabemos que estamos a con
tribuir para a prevenção da doença 
e para as pessoas poderem ir às 
farmácias, supermercados, para se 
sentirem mais protegidas e, tam
bém, proteger os outros de um 
eventual contágio”, explica a la
goense.  
Também em casa de Ana Paula 
Martins, os dias têm sido bem ata
refados. A imposição de utilização 
de máscaras no interior de espa
ços fechados, no concelho e em 

toda a ilha, fez disparar a procura 
pelo artigo que passou a fazer 
parte da indumentária dos lagoen
ses. Ana Paula nasceu em Vila 
Franca do Campo mas reside na 
Lagoa há vários anos. Sempre fez 
trabalhados de costura, mas ti
rando a altura das Marchas de 
Santo António, diz que nunca teve 
tanto trabalho. “ A D. Filomena Oli
veira pediume para lhe fazer 
umas máscaras e, sinceramente, 
respondilhe que não podia por
que não tinha tecidos, nem mate
rial”, começa por contar. Mas 
depois, “durante a noite, lembrei
me que tinha uns elásticos que ti
nham vindo da América e comecei 
assim a tirar uns pequenos teci
dos. Ligueilhe de manhã a dizer 
que afinal podia fazer as máscaras 

que me tinha pedido, fiz 10”. De
pois das primeiras dez, nunca mais 
parou. O anúncio também saltou 
para o Facebook e desde então os 
pedidos são muitos. Ana Paula ga
rante que já fez mais de 500 más
caras. Diz que encontrar material 
no mercado não tem sido tarefa 
muito fácil mas, com os contactos 
que já tinha, quando se dedicava 
exclusivamente à costura, tem 
conseguido abastecerse de teci
dos e elástico. As máscaras que 
faz, à semelhança das da família 
Araújo, têm dois revestimentos de 
tecido com uma abertura para a 
colocação de um filtro ou TNT (Te
cido não Tecido), tornandoas 
assim mais robustas. Também por 
causa do elevado número de pedi
dos que tem tido, Ana Paula teve 
de reforçar a produção. “Nas pri
meiras duas semanas estive sozi
nha mas a minha nora está em 
layoff e disseme «a senhora não 
quer ajuda?», e assim foi, agora 
somos quatro”, explica. Ana Paula, 
os dois filhos e a nora juntos já fi
zeram centenas de máscaras que 
seguiram para diferentes fregue
sias do concelho bem como para 
várias outras de Ponta Delgada ou 
Vila Franca. Ana Paula diz que o 
trabalho com a conceção das más
caras tem tido um efeito de união 
que já foi comentado pelos pró
prios filhos: “a quarentena serviu
nos bem, ficamos mais unidos”, 
diz. 

Sara Sousa Oliveira

Fotos: DR

Costureiras aliaram o saber que têm à ajuda dos filhos produzindo centenas de peças que 
seguem para vários concelhos da ilha 

Ana Paula conta com a ajuda dos dois filhos e da nora Máscaras têm vários tamanhos e podem ser personalizadas

Nascimento Araújo e as filhas já fizeram mais de 300 máscaras Mariana e Maria João Araújo colaboram com a mãe na produção
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“O Durval que regressou não mais foi o Durval que 
partiu”

Durval C. Almeida Faria 
tem 52 anos passados, boa parte 
deles, a viajar. Diz ser um cidadão 
do mundo mas não sem antes vin
car que é um lagoense de gema, 
alma e coração. Já teve pelo 
menos cinco profissões diferentes 
e diz que não é o que faz que o de
fine. Considerase ateu e apolítico. 
Garante que a sua religião é o 
amor e a sua orientação política, a 
liberdade. Tem medo dos raros 
momentos em que não tem medo 
de nada. Sabe o nome de todos os 
sítios por onde passou, mesmo os 
mais incomuns e desconhecidos. 
Não gosta de rotinas e está sem
pre de olhos postos na próxima 
viagem, com a mochila pronta 
para partir. 
 
DL: Nunca,  no último século, se 
viram tão poucos aviões a sobre
voar os céus. Alguma vez imagi
nou este cenário? 
De modo algum. De facto um ce
nário que não imaginávamos que 
pudesse acontecer nos tempos 
que correm, se bem que desde há 
cerca de cinco anos algumas per
sonalidades de renome já haviam 
alertado para esta eventualidade. 
Prevêse que até setembro deste 
ano haja um decréscimo de 1,2 mil 
milhões de passageiros em linha 
aérea comercial, o que é obvia

mente muito significativo. O 
mundo das viagens e da aviação 
comercial atravessam um dos pe
ríodos mais negros da sua história. 
   
DL: Como é que um viajante olha 
para uma pandemia? 
Naturalmente com alguma, mode
rada, preocupação. Para um via
jante, tratase apenas de um 
momento de pausa em projetos 
de viagem. Logo que esta "nova 
normalidade”, como agora se pre
tende denominar, esteja assegu
rada e este surto controlado, não 
há motivos para não voltar a viajar. 
Um dos cuidados que devemos 
ter, a par das normais recomenda
ções de etiqueta respiratória e de 
proteção individual e coletiva, é 
verificar como está a situação pan
démica no destino onde pretende
mos ir, bem como as condições de 
recetibilidade. Chegar a um des
tino e ficar sujeito a um período de 
isolamento obrigatório não é de 
todo apetecível. 
 
DL: Como e quando começou o 
gosto pelas viagens, lembrase? 
Lembrome vagamente da pri
meira viagem que efetuei, com os 
meus pais, no verão de 1971. Foi 
também a primeira viagem inter
continental, para os EUA, com pas
sagem pela ilha de Santa Maria, 

num voo com a antiga TWA, numa 
altura em que viajar era quase um 
ato solene. As pessoas aperalta
vamse para efetuar uma viagem 
de avião.  
Desta viagem lembrome do jar
dim da casa dos meus avós em 
Cambridge e das águas geladas do 
Cape Cod.  
 
DL: Consegue escolher o país mais 
marcante por onde passou? 
Para uma nova experiência profis
sional, trabalhar e viver, escolheria 
a Nova Zelândia.  
Para férias as ilhas Cook no Paci
fico Sul Central. Para aventura em 
regime de férias ou mesmo depois 
de aposentado, sem dúvida o 
Nepal. Aliás, este é um dos próxi
mos projetos de vida, após entrar 
na minha aposentação, o que es
pero se tudo correr bem possa 
ocorrer dentro de dois a três anos, 
viver grandes temporadas no 
Nepal e nos países abrangidos 
pela Cordilheira dos Himalaias. O 
Nepal é um dos países que muito 
me surpreendeu e que deixou 
uma profunda marca na minha 
atual forma de viver, sobretudo na 
forma de pensar e encarar a vida. 
Eu sempre digo que no Nepal não 
conhecemos pessoas, fazemos 
amigos. Há uma máxima no Nepal 
que refere que não nos cabe a nós 
mudar o Nepal, mas o Nepal cer
tamente mudarnosá. E mudou. 
Se pudesse ter uma segunda na
cionalidade, seria nepalês. Não é 
por acaso que é um dos países que 
mais vezes regressei, inclusiva
mente aquando da tragédia dos 

violentos sismos de abril e maio de 
2015. No dia do segundo sismo, 
cheguei a casa e comentei com a 
minha família: “estou a pensar 
comprar um bilhete de avião, o 
Nepal precisa de ajuda”. A minha 
mulher simplesmente respondeu: 
“vai e volta, são e salvo”. E assim 
foi, parti sem saber muito bem o 
que iria fazer, o que me esperava, 
mas aqueles dias de voluntariado 
em Kathmandu foram provavel
mente os dias mais gratificantes e 
enriquecedores da minha vida.  
 
DL: E a volta ao mundo, como sur
giu? 
A minha Volta ao Mundo em 80 
Dias foi um projeto concretizado 
há cerca de sete anos. Na escola 
primária, não me recordo do ano 
letivo, na Marquês Jácome Cor
reia, na Lagoa, lembrome de o 
professor ter apresentado uma 
das obras literárias de Júlio Verne, 
“A Volta ao Mundo em 80 Dias”. 
Foi um livro que li na infância e 
que ficou na minha memória. Ao 
longo de seis meses o projeto foi 
ganhando forma e conteúdo, lem
brome que dormia pouco, pas
sava parte das noites no 
computador a pesquisar conteú
dos, mapas, formas de chegar aos 
locais, quanto tempo demoraria a 
chegar a cada um deles, tudo tinha 
de estar previamente definido. 
Lembrome, por exemplo, de ter 
chegado ao Planalto de Gizé, para 
visitar as Pirâmides do Egito, com 
20 minutos de atraso.   
Naquele ano, entre 2 de outubro e 
21 de dezembro, as datas que nos 

são descritas na obra de Júlio 
Verne, passei por 19 países, explo
rando 46 lugares.  
Feitas as contas, considerando que 
o perímetro do planeta pela linha 
do equador é de cerca de 40000 
km, nesta viagem percorri o equi
valente a três voltas ao planeta.    
Uma experiência inesquecível e 
extremamente enriquecedora, 
uma vida dentro de uma vida. O 
Durval que regressou não mais foi 
o Durval que partiu. 
 
DL: Na última viagem que fez a 
pandemia já estava na Ásia. 
Como foi essa experiência? 
Este ano em fevereiro viajei nova
mente até ao Camboja. Ainda a 
pandemia era um problema asiá
tico, efetuei 11 voos e três viagens 
de barco, em 17 dias. 
Passei pelo Qatar, Tailândia , Cam
boja, com dois voos domésticos no 
país e estadia também em Siha
noukville, onde havia um caso po
sitivo e três viagens de barco para 
chegar às ilhas de Koh Rong e Koh 
Rong Sanloem. 
Na última semana de janeiro, uma 
semana antes de partir, com pas
sagem prevista pela China, no
meadamente por Guangzhou, 
uma zona altamente infetada, can
celei os voos internacionais e em 
menos de 24 horas tinha ativado 
um plano B, com passagem por 
Doha. Foi no Qatar que me aper
cebi verdadeiramente da dimen
são do problema, já se notava 
claramente um certo ambiente de 
medo e de precaução. Decidi não 
colocar a mochila na bagagem de 

Fotos: DCAF

O que pensa um viajante, que já fez o equivalente a três voltas ao mundo, do póspandemia? 
Como e quando vamos voltar a viajar? O lagoense que já esteve em 55 países contanos 
como tem sido a viagem que é a sua vida e como pensa que será daqui para a frente 

Registo na segunda montanha mais alta do mundo no Paquistão

Percurso da volta ao mundo que Durval Faria fez em 80 dias
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porão. Apostei no uso de máscara, 
desinfetante e luvas. Nos aviões, 
antes de me sentar, desinfetei os 
assentos, mesas, teclados, tudo o 
que poderia tocar durante os voos 
e usei máscara, exceto na hora das 
refeições. Continuo convencido de 
que foi graças ao facto de ter tido 
cuidado e adotado os procedi
mentos que referi nos aviões e nos 
sítios de maior aglomerado e pro
ximidade de pessoas que me per
mitiu passar incólume a esta 
pandemia. 
Quando regressei, já não era um 
problema asiático e efetuei um pe
ríodo de isolamento de acordo 
com o tempo recomendado.  
 
DL: As expedições fazem parte da 
sua bagagem de viajante. O que 
têm de especial? 
As expedições são formas de viajar 
que nos proporcionam momentos 
únicos de contemplação da natu
reza e sobretudo de profunda in
trospeção. Somos nós e a natureza 
em estado bruto, em estado vir
gem, nos lugares mais inóspitos do 
planeta.  
A maior parte das pessoas não 
tem noção da logística envolvida, 
especialmente quando se trata de 
expedições em regime de com
pleta autonomia. O gosto pelo 
trekking de alta montanha surgiu, 
estava em Kathmandu, num dia 
chuvoso, quando na montra de 
uma loja em Thamel observo um 
poster de uma montanha com um 
pequeno avião a sobrevoar a cor
dilheira. No poster podia lerse a 
legenda "Mountain Flight, a Me
morable Experience". Naquele 
momento pensei, tenho de expe
rimentar isto. Passados menos de 
três anos deste voo, em 2016, in
tegrava uma expedição de trek
king de alta montanha pela região 

do Evereste. Entretanto, já efetuei 
outras expedições, marítimas e 
terrestres, como a Expedição ao 
Campo Base do K2, a segunda 
montanha mais alta do planeta, no 
norte do Paquistão, referenciado 
como um dos mais extenuantes 
trekkings do mundo. Éramos cinco 
e chegamos a ter um staff de 35 
pessoas a trabalhar connosco, seis 
cavalos, duas mulas, com toda a 
carga e mantimentos necessários 
para poder permanecer três sema
nas em alta montanha, em regime 
de completa autonomia, percor
rendo 212,5 km, mais de dois ter
ços em glaciar, uma expedição de 
sangue, suor e lágrimas. 
 
DL: As viagens ensinamnos a ser 
melhores pessoas? 
As viagens fazem as pessoas. 
Quando viajamos sozinhos senti
mos a necessidade de nos abrir
mos ao mundo, sentimos a 
necessidade de abordar e conhe
cer novas pessoas. Quando viaja
mos com amigos ou família, 
acabamos por nos fechar neste 
pequeno grupo, o que são formas 
de viajar completamente distintas. 
Há uma significativa diferença 
entre o viajante e o turista. As via
gens são por si só catalisadores do 
destino, obrigam a que aconteçam 
coisas. E acontecem. São porven
tura das experiências mais enri
quecedoras e gratificantes na vida 
do homem, ajudam a quebrar a 
arrogância que muitas vezes pode
mos ter em relação ao conheci
mento que julgamos ter do 
mundo. É preciso desfrutar do frio 
para apreciar o calor, sentir a dis
tância e o desabrigo para estar 
bem sob o nosso próprio tecto. As 
viagens dãonos sobretudo uma 
visão global e mais abrangente da 
vida e do mundo e ajudamnos a 

perceber a passagem do Homem 
por este planeta, aprendemos a 
relativizar tudo. Quando vemos e 
sentimos como vivem muitos dos 
povos deste planeta, constatamos 
que aquele que era para nós um 
problema, não faz qualquer sen
tido, que o que damos por garan
tido e adquirido, para muitos é 
uma necessidade premente e mui
tas vezes sem possibilidade de 
acesso, mas mesmo assim não dei
xam de ser, verdadeiramente, feli
zes. Vivemos aqui num cantinho 
do paraíso. Quanto mais conheço 
este mundo, mais valorizo o local 
onde nasci e cresci, o local onde 
vivo. Ser Açoriano e viver nestas 
ilhas é uma tremenda sorte.  
Quando descobrimos que tudo o 
que precisamos cabe numa mo
chila, a nossa casa pode ser o 
mundo. As viagens acabam por ser 
um vício, um desassossego perma
nente. 
 
DL: O conceito de viagem como o 
conhecemos nunca mais será o 
mesmo? 
Estamos a viver tempos que re
querem alguma reflexão e no que 
concerne ao mundo das viagens, o 
tradicional conceito de viagem po
derá passar a ser outro.  
As crises são por natureza acelera
dores de mudança.  
Irão surgir certamente um con
junto de novas oportunidades e 
novos modos de viajar.  Só temos 
que redirecionar o foco. Os desti
nos urbanos e cosmopolitas de 
grandes massas provavelmente 
deixarão de ser uma opção para a 
maioria dos viajantes e os locais 
de contemplação da natureza pas
sarão a ser uma opção cada vez 
mais recorrente. Os Açores neste 
aspeto estão em vantagem, na 
medida em que possuem de facto 

paisagens deslumbrantes e uma 
natureza quase intacta. 
 
DL: De que forma é que esta pan
demia vai, na sua opinião, mudar 
a forma como as pessoas viajam? 
Para o viajante, sobretudo o via
jante solitário e o expedicionário, 
julgo que não irá mudar muito.  
Para o turista, para o excursionista, 
aí sim julgo que iremos entrar num 
novo paradigma. Os agentes de 
viagem terão um novo desafio 
pela frente no que concerne à or
ganização de viagens de grupo e 
na forma de os transportar. Outro 
sector que certamente irá ser 
muito afetado e que terá de ser re
pensado é o turismo em navios de 
cruzeiro. Pelo menos enquanto 
não for disponibilizada uma vacina 
que possa garantir total imuni
dade a esta nova realidade em que 
vivemos.  
 
DL: Considera que na chamada 
“nova normalidade” o medo vai 
impedir que os viajantes vão à 
descoberta de novos destinos? 
Estou convencido que não. Poderá 
haver alguma retração inicial, tam
bém por causa do previsível au
mento do preço das tarifas aéreas, 
mas aos poucos o mundo das via
gens regressará a níveis interes
santes.   
Destinos que até então estavam 
fora de catálogo poderão de facto 
ser agora mais apetecíveis.  
 
DL: De que forma se poderá viajar 
até ser encontrada a vacina para 
a Covid19? 
Tudo dependerá da evolução da 
pandemia. Mas não podemos con
tinuar a viver em constante clima 
de medo. Por agora poderemos 
viajar para fora, cá dentro. Os Aço
res são um destino de excelência. 

No meu caso, ainda não conheço 
a ilha Graciosa. Uma boa oportu
nidade para este Verão ficar a co
nhecer todas as ilhas. Muitos 
açorianos não conhecem as outras 
ilhas. Estou em crer que no início 
deste Verão já poderemos tam
bém viajar com alguma tranquili
dade, se bem que com os devidos 
cuidados que anteriormente re
feri, para destinos fora da região, 
onde o surto já estará controlado. 
O vírus não irá desaparecer. Temos 
de nos habituar a uma nova reali
dade.   
 
DL: Já tem planos para a próxima 
viagem/expedição? 
Sim tenho sempre alguns projetos 
de viagem e expedição em 
agenda. Este verão, como iremos 
estar condicionados em termos de 
mobilidade marítima e havendo a 
possibilidade de nos meses de 
Verão não haver disponibilidade 
de ligações aéreas domésticas 
para todos, gostava de efetuar 
mais uma viagem de veleiro pelas 
ilhas do grupo central. Se não con
seguir e a situação da evolução da 
pandemia no final deste Verão es
tiver controlada na Ásia, devo re
gressar no final do Outono ao 
Nepal para mais uma temporada 
de trekking de alta montanha, 
pósmonção. Para o final do ano, 
se tudo correr bem, tenciono pas
sar o ano com a minha família nas 
belas águas das Ilhas Raja Ampat, 
um arquipélago situado a no
roeste da península da Cabeça de 
Pássaro, na Papua Ocidental. Mas 
até lá, porque não sabemos ao 
certo o que nos espera, muita 
coisa poderá acontecer. 
 

Sara Sousa Oliveira

Registos de viagens e expedições fetias entre 2013 e 2019

Em Kalar Patthar, nos Himalaias, Nepal

Foto: DCAF

Foto: DCAF
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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 

Fotos: DL

Em casa e para os amigos, 
Sara é Sica. É assim que carinhosa
mente a chamam. É determinada e 
responde de forma pronta a qual
quer pergunta. Quer ser polícia mas 
não sem antes vestir a camisola da 
seleção nacional de Karaté e, quem 
sabe, ser campeã europeia. A paixão 
pela modalidade já lhe valeu várias 
dezenas 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 atacar 
com aqueles socos e pontapés. Na 
altura eu não tinha jeito mas experi
mentei e fui. A minha mãe não me 
deixava vir porque 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 com
batendo? 
Sinto aquela adrenalina para atacar 

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 consigo 
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 nacionali
dades e tem sido magnífico. Tenho 
conseguido muitas medalhas. Agora 
o meu próximo objetivo é ser cam
peã europeia mas para isso preciso 
de entrar na seleção.  
 
DL: O que falta para entrares? 
O treinador tem que vir cá para ver 
se sou boa o suficiente. Mas para en
trar agora preciso de ganhar mais 
um campeonato nacional, o pró

ximo, e depois logo se vê. 
 
DL: Pensas em fazer carreira da mo
dalidade? 
Para ser sincera, não. Tenho outros 
objetivos, quero ser polícia. Mas 
quero chegar ao cinto preto e quero 
ganhar mais títulos e depois vere
mos. 
 
DL: O que achas mais importante, a 
cabeça ou o corpo? 
A cabeça é muito importante, é pre
ciso saber como atacar mas sem o 
corpo não conseguimos fazer os ata
ques. Precisamos estar muito prepa
rados para o combate fisicamente e 
ter resistência.  
 
DL: O facto de ires combater ao con
tinente intimidate ou já não? 
Antes sim porque ninguém me co
nhecia e eu não conhecia ninguém, 
mas agora passo pelas pessoas e elas 
já me cumprimentam, conhecem
me em todo o lado.  

 “Tenho o privilégio 
de ter crianças no 
clube que têm sem
pre cincos na escola”

 
Treinador do Clube de Ka

raté de Lagoa (CKL) há quase 20 
anos, António Moniz fala com orgu
lho da instituição que ajudou a fun
dar no ano 2000. O CKL nasceu do 
Dojo Micaelense, um clube pioneiro 
na modalidade.  
Atualmente, o clube lagoense dedi
cado ao Karaté Shotokan conta com 
51 atletas federados dos 4 até aos 40 
anos. 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 filhas. Angélica Bernemark e o 
marido 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 Karaté 
da Lagoa e adoramos, é um sítio óp
timo para treinar”. Sobre a comuni
cação do treinador com as duas 
atletas, António Moniz diz que a lín
gua não é um problema e “elas per
cebem tudo por gestos” não 
havendo, no tapete, obstáculos ao 
desenrolar da prática. “Tenho o pri
vilégio de ter crianças no clube que 
têm sempre cincos na escola”, re
força, orgulhoso.  
O instrutor diz que “a Lagoa sempre 
teve meninas muito boas no Karaté 
que ganhavam tudo a nível regional”, 
mas Sara Pereira assume um lugar 
de inevitável destaque. O treinador 
diz que a queda para determinada 
atividade “nasce com a pessoa que 
tem de ter muito foco e motivação”.  
 

Sara Sousa Oliveira 
 

(Publicado na edição digital de abril)

Sara Pereira tem ao pescoço as 88 medalhas que conquistou em 7 anos António Moniz é instrutor do Clube de Karaté de Lagoa há quase 20 anos 

PUB.
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Operário prepara época com novos reforços
Com a suspensão do campeonato, fabris terminaram em terceiro lugar mas estão satisfeitos com a manutenção 
e já planeiam o recomeço da próxima temporada 

Impedidos de concluir o 
Campeonato de Futebol dos Açores 
por causa da pandemia Covid19, os 
fabris já começaram a olhar para o 
que se segue. O Presidente do Clube 
Operário Desportivo (COD) conta 
que o telefone não pára, mesmo 
com todas as competições paradas 
[à data do fecho desta edição]. 
“Temos trabalhado imenso e diaria
mente à distância, as reuniões são 
feitas por videoconferência, o clube 
não pára, estamos a fazer toda a es
trutura e organização para a próxima 
época tanto a nível da formação 
como do desporto sénior e das mo
dalidades que poderemos abrir”, ex
plica Paulo Juromito. Emanuel Simão 
vai manterse no comando técnico 
do Operário. O treinador dos fabris 
mostrase satisfeito com a percurso 
que a equipa trilhou: “vínhamos de 
quatro jogos em que marcamos oito 
golos e só sofremos um, foram três 
vitórias e um empate, portanto a 
equipa estava a crescer e era isso 
que tínhamos planeado para entrar 
bem na segunda fase”.  
A atual equipa técnica do Operário 
mantémse. Emanuel Simão conti
nua como treinador principal, Ema
nuel Falcão e João Oliveira como 
treinadoresadjuntos e Bruno Oli
veira fica como treinador de guarda
redes.   

Emanuel Simão diz ter atingido os 
objetivos que traçou para o Operário 
que era “ficar entre os cinco primei
ros” mas reconhece que “para a 
grandeza do Operário é pouco”. 
 
Novas contratações a caminho do 
Operário  
Os jogadores Hugo Santos, Igor Car
taxo, Luís Simão, Hugo Viveiros, João 
Furtado, João Raposo, Miguel Ma
chado e Rodrigo Varão  são para já as 
renovações previstas para a próxima 
época. Sem avançar nomes, para já, 
o Presidente do COD, garante que 
prepara novidades: “já contratamos 
seis novos jogadores e vamos con
tratar, pelo menos mais oito a nove 
jogadores” até ao arranque da pró
xima época. “Estamos a contactar 
primeiro o jogador açoriano porque 
quanto mais jogadores açorianos ti
vermos melhor. Temos alguns entra
ves porque os valores que o próprio 
jogador açoriano nos pede, em mui
tos casos, não podemos comportar”, 
lamenta o Presidente dos fabris. 
Paulo Juromito diz que “o clube tem 
um objetivo claro para a próxima 
época, não é só garantir a manuten
ção, é a possibilidade de poder subir 
de divisão e para isso temos de con
tratar os melhores e não está a ser 
muito fácil”. A dificuldade prendese 
sobretudo com a existência de várias 

equipas no campeonato nacional de 
séniores, com orçamentos superio
res ao do Operário. “Toda a gente 
sabe que 80% de jogadores do plan
tel do Operário era de fora e neste 
momento estamos à procura de jo
gadores da Região para reforçar a 
equipa”, destaca Emanuel Simão. 
O cenário, em muitas equipas, não é 
animador no que toca ao financia
mento e respetivos pagamentos, 
uma situação que não se verifica no 
Operário: “aquilo que se tem vindo 
a falar de não pagamentos a jogado
res, jogadores a passarem fome, de 
três a quatro meses de ordenados 
em atraso, graças a Deus não é 
aquilo que se passa com o Operário”, 
garante Paulo Juromito. O Presi
dente garante que os jogadores do 
clube têm os respetivos pagamentos 
em dia.  
 
“Ganhar domingo, ganhar domingo 
e ganhar domingo” 
O Operário ficou em terceiro, na ta
bela classificativa, com um jogo em 
atraso, quando foi suspensa a com
petição. O técnico dos fabris admite 
que nunca pensou que “uma situa
ção destas pudesse acontecer. Está
vamos a preparar o treino e jogo 
com o Guadalupe quando chegou a 
equipa médica e direção a dizer que 
estava cancelado o campeonato. Sin

ceramente não sabíamos se era uma 
semana, duas ou três mas depois 
veio a concretizarse o cancelamento 
até ao fim”, explica.   
A direção do clube dizse, ainda 
assim, satisfeita com o resultado al
cançado pelo Operário uma vez que 
a equipa conseguiu garantir o pri
meiro objetivo desenhado para esta 
época, o da manutenção.  
Emanuel Simão reforça a necessi
dade de construir “uma equipa forte 
e competitiva à imagem do clube 
que é enorme”. O treinador não tem 
dúvidas de que na próxima época o 
objetivo principal só pode ser um: 
“ganhar domingo, ganhar domingo e 
ganhar domingo”. Emanuel Simão 
admite que não vai ser fácil o re
gresso ao relvado, já que os jogado
res estiveram vários meses parados. 
“Isto nunca aconteceu, vamos ter 
um trabalho extra. Temos de ir por 
etapas e devagar, verificando o nível 
físico dos jogadores”, explica o téc
nico. Só depois de fechado o plantel 
será dado aos jogadores um plano 
de treino. 
 
COD quer escalões da Formação 
completos na próxima época 
Para a 2020/2021, a aposta dos fa
bris vai centrarse também na forma
ção. A direção do clube lagoense 
quer completar os seis vários esca

lões, desde os traquinas até aos ju
niores, com atletas desde os 5 até 
aos 18 anos. “Já conseguimos ter 
toda a estrutura da formação, os 
treinadores e diretores para todos os 
escalões, já temos alguns jogadores 
de cada escalão”, explica do Presi
dente do Operário. Paulo Juromito 
garante que o regresso ao relvado 
está a ser pensado e preparado 
tendo em conta a nova realidade, 
imposta pela pandemia, mas consi
dera que a próxima época “será uma 
excelente oportunidade para que 
qualquer jovem da Lagoa possa que
rer iniciar a sua formação no COD”. 

 
Sara Sousa Oliveira 

 
 

Atual equipa técnica renova para a próxima temporada Presidente quer apostar na contratação de jogadores açorianos 

Foto: DLFoto: COD
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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, 
inicialmente aos domingos e de
pois aos sábados. “O meu pai pas
sou 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 acompanham 
na oração do terço e tem sido 
assim”, conta Nuno Maiato. Ao 
Diário da Lagoa, o pároco da Ma
triz de Lagoa explicou como pas
sou para a internet: “nós 
estávamos aqui em casa dos meus 
pais a fazer uma corrente de ora
ção com algumas pessoas amigas 
e eu lembreime de colocar em di
reto 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, ao final da tarde, faz 
um vídeo em direto e reza o terço. 
Por cada emissão, tem centenas 
de visualizações, que em alguns 
casos ultrapassam o milhar, sendo 
muitos os que se juntam às ora
ções online, a partir da sua página 
pessoal. Os que consegue juntar 
online 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, atra
vés de mensagens ou comentários

O padre Nuno Maiato reza o terço online todos os dias e celebra a missa ao sábado, 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

e “obrigado” tem  sido o que mais 
se repete. E são muitas as situa
ções em que sente que, de alguma 
forma, consegue tocar as pessoas. 
“Recebo testemunhos muito boni
tos de pais que estão a aproveitar 
este momento para ensinar aos 
seus filhos a rezar e depois agrade
cem porque os meninos já sabem 
rezar a avémaria ou o pai nosso”, 
conta, dando outro exemplo: “no 
outro dia alguém diziame que es
tava num grande estado de ansie
dade, a tocar o pânico mesmo e 
aquele momento do terço todos 
os dias foilhe libertando desta an
siedade 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 sozinhas 
mas que têm alguém que está a 
acompanhar o terço. Essa pessoa 
que está online coloca o telefone 
fixo ao lado do portátil ou do tele
móvel e a pessoa vai acompa
nhando, ou seja, ouve na sua casa 
e faz chegar a casa de outra atra
vés 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 4 mil 
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 
 

(Publicado na edição digital de maio)
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“Quando cheguei à Junta, arrepieime ao ver tantos 
alimentos” 

Cada caixa de cartão vem 
com um laço branco, uma mensa
gem e um desejo “esperamos que 
com este cabaz, possamos minimi
zar, de alguma forma, as vossas di
ficuldades diárias”. E a Presidente 
da Junta de Freguesia da Ribeira 
Chã não pensou que fossem tan
tas, mas antes de falarmos delas e 
do que encontrou, junto de quem 
recebeu a caixa, quisemos perce
ber como tudo começou. “Temos 
tido uma articulação muito grande 
com a Escola Integrada de Água de 
Pau para tentar, na medida do pos
sível minimizar algumas dificulda
des que aa famílias estão a sentir 
ao nível da telescola e em conver
sação com o Conselho Executivo 
eles disseramnos que tinham leite 
que tinha sobrado, se eu o queria 
entregar às crianças”, começa por 
explicar Vitória Couto. “Quando 
me entregaram o leite, pensei 
«porque não acrescentamos mais 
qualquer coisa?»”, conta.  
 
“Foi das melhores coisas que já fi
zemos” 
E assim foi. Ao leite, adicionaram 
outro tipo de laticínios, legumino
sas, cereais, fruta e legumes. “Eu, 
a secretária da Junta, a do Execu
tivo, a tesoureira e a assistente 
técnica fomos as quatro às com

pras e trouxemos tudo. Quando 
cheguei à Junta, arrepieime ao 
ver tantos alimentos”, conta com 
entusiasmo, a Presidente da Junta 
da Ribeira Chã. Vitória Couto não 
tem dúvidas: “foi das melhores 
coisas que já fizemos. Quem me 
conhece sabe que adoro fazer fes
tas, projetar a freguesia mas aju
dar as pessoas é das melhores 
coisas que um autarca pode fazer 
e tem isso ao seu alcance”, ga
rante.  

Mas o melhor e mais importante 
ainda estava para vir: a distribui
ção e a reacção de quem recebeu 
o que não estava à espera. No 
total foram distribuídos 29 caba
zes por todas as famílias da Ribeira 
Chã com filhos bebés e crianças 
até à quarta classe, numa altura 
em que as crianças passam mais 
tempo em casa e não comem na 
escola. “Eu sabia que ia ter um im
pacto, sabia que as pessoas e as 
famílias iam gostar, mas o impacto 

que só esta atividade teve foi 
enorme! Houve pessoas que cho
raram, houve pessoas que agrade
ceram como se fosse a melhor 
coisa que lhes tivesse acontecido 
nos últimos tempos”, conta Vitória 
Couto, que, através da entrega 
portaaporta, apercebeuse de 
outra realidade: “há famílias com 
muita dificuldade, porque são fa
mílias, algumas delas, que viviam 
de recibos verdes e ao virem para 
casa deixam de receber. Um layoff 
tem corte no ordenado e depois 
também alguns que foram para o 
desemprego”.  
 
80 cabazes distribuídos pelas fa
mílias da freguesia 
O impacto da pandemia é visível, 
um pouco por toda a ilha e quem 
está mais próximo da população 
acaba por ser o agente de primeira 
linha que mais depressa tem con
tacto com a realidade. “Há uma 
classe média jovem que está a so
frer muito com os efeitos da pan
demia e por isso temos de ter mais 
atenção a esta classe mais ativa da 
população”, alerta Vitória Couto.  
Depois de ajudar as famílias com 
filhos a terem uma alimentação 
equilibrada e saudável, seguiram
se os idosos da Ribeira Chã a quem 
foram entregues outros 51 caba

zes aos séniores com mais de 60 
anos durante o mês de março.  
A iniciativa foi possível, garante a 
autarca, graças ao cancelamento 
de todas as festividades previstas 
para este ano. Com o avolumar de 
dificuldades das famílias, a Junta 
da Ribeira Chã pondera garantir a 
entrega mensal de um cabaz às fa
mílias: “vamos tentar acompanhar 
a situação porque infelizmente 
todos sabemos que isto vai ter um 
impacto financeiro duradouro e as 
famílias vão ter que ser ajudadas”, 
explica Vitória Couto que não tem 
dúvidas: “ sintome grata ao tentar 
minimizar o máximo possível as di
ficuldades das famílias”.  
A autarca da Ribeira Chã, uma fre
guesia com cerca de 400 habitan
tes, não tem dúvidas de que este 
é o momento de quem tem res
ponsabilidades políticas por mãos 
à obra: “vamos pegar no nosso 
plano de atividades, que foi cance
lado por causa da pandemia, 
vamos adaptálo à realidade, 
tornálo funcional e próximo das 
pessoas. Acho que temos de nos 
focar nas famílias e quem tem 
poder de decisão deve usar esse 
poder para ajudar agora, acho que 
agora é que é a altura certa”, con
lui. 

Sara Sousa Oliveira

Foto: JFRC

Para minimizar efeitos da pandemia, Ribeira Chã entrega cabazes de bens essenciais a  
famílias com filhos e idosos da freguesia

No total foram entregues 80 cabazes à população da freguesia

Para ajudar as famílias 
que ficaram sem rendimentos, a 
Junta de Freguesia de Água de Pau 
decidiu criar um apoio dedicado a 
casais em que ambos tenham per
dido o emprego por causa da pan
demia Covid19. Cada família, cuja 
situação desemprego seja devida
mente comprovada vai receber 
um vale no valor de 100 euros que 
só poderá ser usado para comprar 
bens alimentares no comércio de 
Água de Pau. O Presidente da 
Junta de Freguesia diz que “ por 
um lado estamos ajudando o casal 
nesta fase difícil em que perdeu o 
emprego e está a passar as suas di
ficuldades e depois estamos aju
dando o comércio local que 
também, ao fim e ao cabo, por 
causa desta situação toda, tem al

gumas dificuldades”. Paulo Ricardo 
diz que “as bebidas alcoólicas, o 
tabaco, estão excluídos a cem por 
cento, não há hipóteses das pes
soas adquirirem esse bens com 
esses vales, estão mesmo proibi
dos, só mesmo bens alimentares e 
necessários para o dia a dia”. Para 
as famílias, na mesma situação, 
mas que tenham filhos até aos 18 
anos,  o vale será de 150 euros.  
Numa primeira fase, cada família 
terá um vale por mês, correspon
dente aos meses de março, abril e 
maio: “não é 100 ou 150 euros 
para o ano inteiro, vamos apoiar 
durante três meses, o valor é igual 
para toda a gente e todos os casais 
que perderam o emprego nessa 
fase terão esse mesmo valor, que 
varia caso tenham ou não filhos”, 

explica Paulo Ricardo ao Diário da 
Lagoa. 
O Presidente da Junta de Fregue
sia de Água de Pau diz que “muita 
gente está a ligar para a Junta e es
tamos a perder agora algum 
tempo a explicar às pessoas que o 
apoio não é para os que já esta
vam desempregados antes da pan
demia e não é quem está no 
rendimento mínimo”, garante.  
 Depois de concluída esta primeira 
fase, a Junta de Água de Pau vai 
analisar os pedidos e alargar os 
apoios a mais famílias da fregue
sia, sem conseguir avançar ainda, 
quando e em que moldes esses 
novos apoios irão ser atribuídos.  
 

SSO

Água de Pau apoia casais desempregados

Iniciativa da Junta pretende também minimizar efeitos da pandemia

Foto: DL
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OBITUÁRIO“As pessoas ajudam o meu negócio e eu 
ajudo as pessoas a não sair de casa”

  Santa Cruz

  Jaime Dinis da Ponte Fume 
  Nasceu: 30071947 
  Faleceu: 04052020

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, Scott,  
vieram da Bermuda há quase quatro 
anos. Ele nasceu no estrangeiro mas é 
neto de açorianos, ela é natural da Ri
beira Chã mas esteve 22 anos na Ber
muda.  Em 2016 decidiu que devia 
voltar com a família à ilha onde nasceu. 
Comprou casa na Lagoa e os 10 mil me
tros quadrados de quintal transformou
os em quinta de onde sai a maior parte 
do que vende: “temos um bocadinho de 
tudo, tentamos cultivar umas coisas um 
pouco diferentes, acelgas multicolor, ce
noura arcoíris, batata, cenoura, rabane
tes”.  
 
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 retira 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
se  também disponibilizado para a en
trega de fruta e legumes em casa, 
através 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 natural 
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 
ter estado sempre aberta, também ele 
teve de ir ao encontro dos clientes: “nós 
fornecemos a restauração mas como es
teve fechada não conseguíamos escoar 
os produtos todos e muita gente tam
bém 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”, ga
rante.   

Sara Sousa OliveIra 
 

(Publicado na edição digital de maio)

Pequenos produtores lagoenses foram ao encontro dos clientes

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

  Rosário

  Maria da Glória Medeiros Azeredo 
  Nasceu: 23081951 
  Faleceu: 07052020

  Gilda Maria Silva Medeiros Costa 
  Nasceu: 27071959 
  Faleceu: 28042020

  José Joaquim Reis Raposo 
  Nasceu: 03031946 
  Faleceu: 30042020

  Cabouco

  Maria do Rosário 
  Nasceu: 24021925 
  Faleceu: 14052020

  Água de Pau

  Beatriz da C. de Oliveira Nunes 
  Nasceu: 02041949 
  Faleceu: 19052020

  Normando de Melo 
  Nasceu: 15041948 
  Faleceu: 03052020

  Almerinda do Nascimento 
  Nasceu: 27121930 
  Faleceu: 17052020
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Soluções

Descubra o caminho correto

Descubra as sete diferenças

PASSATEMPO HORÓSCOPO
 
 

 
Carneiro (21/3 a 20/4) 
 
A vida afetiva recebe boas influên

cias do seu regente Marte, que lhe concede a 
energia certa para promover novas conquistas 
bastante estimulantes. A nível profissional, 
provavelmente, sente maior clareza de pen
samento e poderá ver agora esclarecidas al
gumas dúvidas que pairavam na sua mente. 

 
Touro (21/4 a 21/5) 

 

A vida afetiva marca um período 
ótimo para fazer uma análise, que lhe permita 
arrumar de vez os problemas antigos, de 
forma a expandir a relação. A nível profissio
nal, seguramente, encontrará métodos mais 
eficazes de organização e de tomadas de ini
ciativa que lhe proporcionarão crescimento.    

                 
Gémeos (22/5 a 21/6) 
   
A vida afetiva beneficia imenso da 

sua capacidade de comunicação oral e escrita, 
que favorece a inevitável reestruturação da 
sua relação amorosa. A nível profissional, a 
conjuntura proporcionalhe o momento pro
pício para a resolução de tarefas diárias. É 
tempo de concluir serviços pendentes. 
 

 
Caranguejo (21/6 a 23/7) 
 

A vida afetiva decorre muito tranqui
lamente e dálhe a segurança indispensável 
para poder manifestar os seus sentimentos de 
proteção pela família. A nível profissional, ha
verá uma maior compreensão da forma como 
o seu passado condiciona a sua atitude pre
sente. Libertese de receios e avance. 
 

 
Leão (24/7 a 23/8) 
 
A vida afetiva permitelhe libertarse 

de pequenos atritos e de certos malentendi
dos familiares. A sua intuição indicará o me
lhor rumo a seguir. A nível profissional, 
decerto estão protegidas todas as ações rela
cionadas com eficiência e produtividade que 
lhe poderão trazer bons resultados. 

 
 
Virgem (24/8 a 23/9) 

 
A vida afetiva atravessa uma longa 

época de crescimento sentimental, que cria 
harmonia conjugal, mas não esconda os seus 
verdadeiros sentimentos. A nível profissional, 
está na altura de desenvolver a sua capaci
dade de aperfeiçoar as suas qualidades para 
conseguir alargar os seus horizontes.  
 

 
 

 
Balança (24/9 a 23/10) 

 
A vida afetiva, o lar e as questões 

mais íntimas são fatores determinantes para 
a sua harmonia, mas procure manifestar as 
suas qualidades humanas. A nível profissional, 
tente modificar o seu comportamento no sen
tido de adotar uma postura adequada que lhe 
permita alcançar muita estabilidade. 
 

 
Escorpião (24/10 a 22/11) 

 
A vida afetiva revela que uma das 

suas características mais evidentes seja servir 
de abrigo, de âncora e de proteção para as 
pessoas carenciadas. A nível profissional, per
corre um longo ciclo de crescimento e de me
lhorias em termos financeiros. Tome decisões 
arrojadas e avance com coragem. 
 

 
Sagitário (23/11 a 21/12) 

 
A vida afetiva passa por uma fase 

propícia para cuidar do seu aspeto físico. Se 
puder, faça exercício físico e estabeleça con
tatos com a natureza. A nível profissional, 
neste período verá aumentada a sua capaci
dade de apresentar ideias para melhorar niti
damente as suas condições de trabalho. 

 
 
Capricórnio (22/12 a 20/1) 
 
A vida afetiva enfrenta uma duali

dade em que sentirá uma divisão entre a ne
cessidade de manter a cautela e a vontade de 
lutar pela sua felicidade. A nível profissional, 
aproveite esta nova etapa mais positiva. No 
trabalho, prevêse novos contactos e acordos 
que lhe vão trazer bons proveitos.  

 
  
Aquário (21/1 a 19/2) 
 
A vida afetiva acusa a tendência 

para estar vulnerável à crise social e econó
mica que afeta a humanidade. Contribua para 
alterar as mentalidades. A nível profissional, 
mantenhase firme nas suas convicções visio
nárias e progressistas para poder contrariar 
quaisquer sistemas conservadores.  

  
 
Peixes (20/2 a 20/3) 
 
A vida afetiva concedelhe a harmo

nia essencial que beneficia o seu diaadia, 
dandolhe a hipótese de experienciar um ro
mance muito encantador. A nível profissional, 
aproveite esta fase mais esclarecida para con
duzir as suas atividades com alegria e devo
ção. A fé é a sua principal aliada. 

Astrólogo Luís Moniz 
Site: http://meiodoceucomsapopt.webnode.pt/
Email: rikinhoastro@hotmail.com
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O tempo que atravessa
mos terá certamente um lugar de 
relevo na história do Séc. XXI. 
Muito tem acontecido com conse
quências à escala global e a infor
mação, ou as imagens, chegam até 
nós rapidamente. A facilidade com 
que se recolhe e divulga informa
ção tornou o mundo mais pe
queno e permite a cada um ter um 
conhecimento de tudo o que 
acontece ao minuto. 
Um pouco por todo o mundo são 

muitas as imagens que vão ficar na 
memória pelas mais diversas ra
zões. O poder da mediatização faz 
a sua divulgação e cada um vai fa
zendo o seu álbum, os seus arqui
vos.  
A imagem dos cenários clínicos 
que, à escala mundial, pensáva
mos apenas serem possíveis nas 
telas do cinema, são uma reali
dade que já começa a causar 
pouca estranheza, mas não deixa 
de ser assustadora. Fortemente 
mediatizadas foram também as 
imagens de uma Veneza de águas 
límpidas onde a fauna regressou, 
ocupando um espaço que sempre 
foi seu! Também fica na retina a 
Praça de S. Pedro completamente 
vazia com o Papa Francisco, um 
pouco a imagem de um pastor 
sem ovelhas, num dos tempos do 
calendário religioso mais fortes da 
vivência cristã. É também difícil es
quecer o regresso das “valas co

muns” que se viram em alguns 
países para dar resposta às inúme
ras mortes que estavam a verifi
carse. Enfim, a lista de imagens 
que não vamos esquecer é abran
gente e infindável. Cada um fará o 
seu álbum de memórias. 
Mas há dois quadros que não me 
vou esquecer! O primeiro é o de 
um senhor italiano de avançada 
idade que foi abordado por um 
jornalista quando finalmente saiu 
à rua. Perante as insistentes per
guntas que lhe eram feitas só con
seguiu responder com lágrimas 
que não tinham legendas. Possi
velmente a alegria de voltar a ver 
o sol e respirar o ar da rua, de vol
tar a ver gente nos passeios, ou 
então só a alegria de estar vivo!... 
O jornalista não insistiu e também 
não disse mais nada. Talvez tam
bém ele tenha sido apanhado de 
surpresa com a reação daquele oc
togenário que apenas chorava 

cada vez que tentava falar. 
A segunda imagem é uma fotogra
fia da Reuters que vi num jornal 
diário nacional. Uma menina, de 
três anos, a Ayse, limpava as lágri
mas que corriam no rosto da sua 
avó. A mãe da menina acabava de 
ser mais uma vítima a acrescentar 
aos muitos profissionais de saúde 
que sucumbiram no Reino Unido. 
Um forte diálogo de emoções se 
poderia ali também adivinhar. De 
um lado, a inocência de uma neta 
de três anos que consolava a sua 
avó, sem ter certamente a noção 
das causas da sua dor, mas com 
um gesto de ternura comovente. 
Do outro lado, também sem legen
das, podia lerse um rosto que 
chorava a morte da filha e tam
bém a dor de ver a sua pequena 
Ayse, agora sem mãe e com toda 
uma vida pela frente.  
Não faltam protagonistas nem ini
ciativas interessantes que também 

se evidenciam e que marcam este 
tempo. Mas há imagens, há mo
mentos, que sem sombra de dú
vida nos marcam e que chegam 
até nós pela mestria dos repórte
res profissionais ou pelo acaso de 
um repórter acidental. São ima
gens fortes, onde tantas vezes se 
estabelece um diálogo sem pala
vras e que são as que melhor 
transmitem este tempo de pande
mia. 
A facilidade de registo e de divul
gação de que hoje dispomos mul
tiplica de forma exponencial as 
possibilidades de captação das 
imagens que fazem a história. Mas 
nenhuma tecnologia conseguirá 
ler, ou traduzir os sentimentos que 
naquele momento inundam o mo
mento captado a estas pessoas 
que vivem e sentem.  
Só a sensibilidade de cada um po
derá legendar as imagens deste 
tempo.

Museu Covid19 

 
Desde a Criação, a 

Humanidade tem sido con
frontada com diversas epide
mias e pandemias que além 
de dizimar populações, con
tribuem de forma significativa 
para alteração da forma de 
viver da própria sociedade. 
Em pleno século XXI, a pande
mia Covid19 ficará marcada 
na História Mundial. Presen
temente estamos mais bem 
preparados para enfrentar 
este problema, devido aos 
progressos desenvolvidos no 
último século em vários do

mínios, que permitem que o 
mundo reaja muito mais rá
pido a uma pandemia global. 
Temos consciência que esta
mos a vivenciar um momento 
marcante da História, um mo
mento de rutura entre a so
ciedade antes Covid19 e a 
sociedade pósCovid19, pois 
as marcas que deixarão na co
munidade serão fortes. 
Somos os protagonistas desta 
História, quer queiramos quer 
não, e talvez só tenhamos 
essa noção daqui a alguns 
anos, quando as gerações vin
douras nos pedirem testemu
nho desta época.  
Como iremos passar esse tes
temunho às futuras gerações 
é o que importa começar a 
pensar. Os museus vão prepa
rarse para documentar esta 
pandemia, o mais certo é até 
surgir um museu Covid19, 
construído de raiz. Digo um 
museu Covid19 físico porque 

virtualmente já existe um na 
conta de Instagram “The 
Covid Art Museum” fundado 
por três publicitários de Bar
celona, cujo objetivo é “mos
trar a melhor arte que se faz 
pelo mundo sobre o surto de 
Covid19 – seja através de de
senhos, ilustrações, vídeos, 
animações ou fotografias”, 
formando uma espécie de ar
quivo. 
Não é cedo para começar a 
recolher os artefactos que 
marcam este tempo e que 
ajudarão a fazer a História 
desta pandemia, tal como ou
trora houve pintores que re
trataram os surtos do seu 
tempo. Um museu desta ti
pologia ficaria bem imple
mentado aqui no arquipélago 
dos Açores, pois que este fi
cará na História como a Re
gião que colocou a Vida 
Humana acima de quaisquer 
outros interesses. 
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Diálogos sem palavras 

Há cerca de quatro 
anos, iniciamos na Paróquia 
de Nossa Senhora Mãe de 
Deus, Povoação, a Catequese 
Familiar com muitas adapta
ções à nossa realidade. A Ca
tequese Familiar adoptada 
pela Paróquia consistiu em, 
através de um encontro men
sal com os pais e semanal
mente com as crianças, fazer 
um caminho com toda a Famí
lia, envolvendo todos os seus 
membros e promovendo vá
rias atividades que fossem de 
encontro aos anseios familia
res. 
Sentimos a necessidade de 
uma catequese que partisse 
da realidade familiar, pois ve
rificamos que só assim se po
deria entrar em diálogo com a 
Igreja Doméstica, escutando 
as suas preocupações e pro
pondo Jesus Cristo, Boa Notí
cia que liberta o coração 
humano. 

As reuniões mensais torna
ramse oportunidades para a 
promoção do Encontro, 
dando lugar à escuta e à parti
lha. Colocarmonos na pele 
das crianças e vermos tudo 
como se fosse a primeira vez, 
aprofundando, claro, as várias 
temáticas propostas, foi um 
dos desafios lançados. Por 
outro lado, a consciência de 
que a Catequese nasce do 
calor e da ternura experimen
tados no Lar, faz com que ela 
deixe de ser teórica e seja ver
dadeiramente prática.  
Graças a este caminho sinodal, 
foi possível a integração de al
gumas famílias na Missa Do
minical e a realização de 
algumas atividades, nomea
damente: a oração do terço, 
os lausperenes, a preparação 
das Festas da Catequese, a 
realização de retiros e conví
vios para as crianças, a partici
pação no presépio vivo, a  

 
angariação de alimentos para 
algumas famílias, a criação de 
caixas solidárias e a realização 
de outras propostas neste 
Tempo de Pandemia. 
O Papa São João Paulo II, cujo 
centenário do seu nascimento 
celebramos no passado dia 18 
de Maio, dizia que a Família é 
a base da Sociedade e o lugar 
onde as pessoas aprendem, 
pela primeira vez, os valores 
que os guiarão durante toda a 
vida. Cuidemos, pois, do mais 
belo Santuário, a Família. 
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