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Lotação máxima de 300 pessoas no
Complexo de Piscinas da Lagoa
Antes da pandemia, entradas diárias ultrapassavam as mil. Agora acessos foram limitados, há um preçário único, horário foi reduzido e o
espaço encerra a meio do dia durante duas horas para desinfeção geral Pág. 2
Ribeira Chã tem
nova museografia
Espólio do Padre Caetano Flores regressou à
freguesia num espaço
reconfigurado Pág. 2

Vendas no
comércio local
com quebras
Praticamente todos os
setores falam numa retoma lenta e com redução de lucros Pág. 14

Dirigente do Santa
Clara está dois
meses na Cidade
do Futebol
Clemente está em
Oeiras e a família na
Lagoa. O relato da família a partir dos dois
lados do oceano Pág. 3

PUB.

Visitas com distanciamento de dois metros e tudo
o que mudou no Lar de Santo António Págs. 7 e 8
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Paróquias
assinalam
datas festivas

Piscinas com menos utilizadores, novo
preço e horário reduzido
Apenas acesso ao mar passa a estar disponível estando vazias as piscinas
artiﬁciais. Cada banhista tem disponível 7 metros quadrados
Foto: DL

O verão promete ser dife
rente para quem utiliza o Com
plexo de Piscinas da Lagoa. Em
anos anteriores, o espaço recebia
mais de mil pessoas por dia. Com
as novas regras não pode ir além
das 300 em simultâneo, no pe
ríodo da manhã, e de outras 300
durante à tarde.
As novas regras impostas pela
pandemia Covid19 vieram alterar
o modo de funcionamento do es
paço, cujo arranque da época bal
near aconteceu no passado dia 20
de junho, com o hastear da ban
deira azul pela vigésimo quarto
ano consecutivo.
Para quem chega, as mudanças
começam logo à entrada onde
existe um tapete para desinfecção
do calçado e desinfetante para as
mãos, logo depois da bilheteira. O
bilhete passa a ter o preço único
de 1 euro por cada manhã ou
tarde passada no complexo. Entre
as 13h e as 15h o espaço encerra
para desinfecção e quem quiser
regressar à tarde tem de pagar
novo bilhete, ou seja, pelo período
da manhã e pelo de tarde o utili
zador paga 2 euros. “Esta interrup
ção permite que o mar seja de
todos e não de apenas alguns, na
turalmente que assim também es

tamos a ser justos para com toda
a população e a dar oportunidade
a que todos usufruam de um com
plexo que é muito procurado du
rante o verão e que este ano em
virtude de ter uma lotação redu
zida vai deixar muita gente à
porta”, sublinha a Presidente da
Câmara de Lagoa.
7 metros quadrados por pessoa
Nuno Botelho é nadadorsalvador
há 20 anos e integra a equipa que
faz a vigilância do complexo. Diz
que “infelizmente com esta pan
demia não se pode facilitar e as re
gras
vêm
alterar
tudo”,
começando pelo seu trabalho que
ﬁca mais circunscrito. Por via de
todas as piscinas artiﬁciais esta
rem vazias, “é preciso estar mais
atento e focado no mar onde há
maior concentração de pessoas” e
onde também haverá mais perigo
sendo a única via de acesso permi
tida a banhos.
Na cerimónia da abertura da
época balnear Cristina Calisto ex
plicou a opção: “termos as pisci
nas cheias, garantir que há
distanciamento e que as pessoas
vão ter tempo limitado para a uti
lização e rodar para que outros
possam tomar banho seria muito

Complexo encerra das 13h às 15h para desinfeção geral
difícil ”. Numa tentativa de assegu
rar que há distanciamento social,
cada banhista tem disponível 7
metros quadrados, daí a lotação
máxima adoptada.
Duches e balneários encerrados
O vereador responsável pelas
zonas balneares do concelho, Nel
son Santos, reconhece que as
novas regras são restritivas mas
prefere “ser acusado de ser exi
gente demais ao nível da preven
ção do que estar a ser tolerante e
ter alguma situação que se possa
vir a lamentar”. Questionado
sobre a eliminação dos passes que
permitiam preços mais baixos para
os utilizadores frequentes, o ve
reador explicou que tendo em

conta a limitação do número de
pessoas, não seria viável vender
passes a pessoas que ﬁcassem à
porta por não terem espaço para
entrar já que a entrada nunca será
garantida e ﬁcará sempre sujeita à
lotação do momento.
Apenas os sanitários estão abertos
e os duches exteriores podem ser
utilizados mas sem a possibilidade
de usar qualquer produto de hi
giene. Os vestiários e as cabines
de duche estão encerrados.
Os menores de 16 anos só pode
rão aceder ao espaço acompanha
dos de um adulto e o horário de
funcionamento do espaço é agora
das 9h às 13h e das 15h às 19h.
Sara Sousa Oliveira

Legado do Padre Flores regressa a casa
Foto: CML

Nova museograﬁa foi inaugurada no mês passado
Uma parte espólio do passado dia 17 de junho. “Atuali
padre João Caetano Flores voltou zamos a linguagem utilizando um
à Ribeira Chã. A exposição que es dos métodos mais avançados do
teve patente na Casa da Cultura mundo, o método de Ekarv”, co
Carlos César foi transferida para o meça por explicar o autor do pro
Núcleo Museológico de Arte Sacra jeto de museograﬁa da Ribeira
e Etnograﬁa da freguesia com uma Chã. Igor França diz que o mé
nova museograﬁa, inaugurada no todo“permite que crianças e adul

tos se sintam incluídas, ninguém
ao ler deixa de perceber a mensa
gem”, garante.
Na nova museograﬁa, estão ex
postas várias peças ligadas ao
acervo criado e reunido pelo an
tigo pároco da freguesia. “Temos
uma homenagem à primeira es
cola criada pelo Padre Flores, com
a fotograﬁa da primeira profes
sora, uma das carteiras antigas da
escola, entre outros”, sublinha o
autor do projeto. Quem visita o es
paço, pode também ver vários ele
mentos etnográﬁcos como a traje
do homem de carapuça e da mu
lher de capote, duas ﬁguras típica
mente açorianas. “O padre Flores
não era uma pessoa com forma
ção em museologia mas estudou
muito e teve o cuidado de guardar

objetos e algumas pedras da an
tiga Ermida de São José”, onde foi
erguida a igreja da Ribeira Chã.
A cerimónia de inauguração da
nova museograﬁa do Núcleo Mu
seológico de Arte Sacra e Etnogra
ﬁa da freguesia contou com a
Secretária Regional da Solidarie
dade Social, Andreia Cardoso, a
Presidente da Câmara da Lagoa,
Cristina Calisto e a Presidente da
Junta de Freguesia da Ribeira Chã,
Vitória Couto.
Até ao ﬁnal do ano, deverão estar
concluídas as novas museograﬁas
do Núcleo Museológico Casa
Maria dos Anjos Melo e do Museu
Agrícola e Quintal Etnográﬁco,
ambos na Ribeira Chã.
SSO

Três das cinco freguesias
do concelho celebram as suas festas
paroquiais nos meses de julho e
agosto, todas sem a realização das
tradicionais procissões ou arraiais.
A festa em honra do Sagrado Cora
ção de Jesus, na paróquia de Nossa
Senhora do Rosário, este ano não
acontece. O padre Nelson Vieira la
menta “que não se realize porque
sempre aconteceu de forma ininter
rupta e esta festa tem uma estreita
ligação ao Apostolado da Oração,
que é o mais antigo da diocese”.
Desde a retoma das celebrações,
que as missas têm novas regras. É
obrigatório o uso de máscara no in
terior da igreja, bem como a desin
feção das mãos e o distanciamento
social entre os crentes. No dia dedi
cado à festa do Sagrado Coração de
Jesus, 5 de julho, está apenas pre
vista uma missa pelas 12h, man
tendose também a das 10h.
Em Santa Cruz, as festas em honra
de Nossa Senhora do Rosário e do
Sagrado Coração de Jesus aconte
cem a 2 de agosto. Nuno Maiato diz
que está prevista a realização de
uma missa no dia de festa. O pároco
da freguesia diz que, “mais próximo
da data avaliamos se será possível
fazer um cortejo só com as duas
imagens” pelas ruas da freguesia. A
intenção estendese também ao
lugar dos Remédios, no terceiro do
mingo de julho. Nuno Maiato diz
que “a pandemia afastou as pessoas
de todos os sítios, não só da igreja”
e receia que “as datas festivas estão
nos a passar ao lado e eu temo que
isso tenha consequências graves na
vida comunitária porque estes
meses eram de grande convívio e
celebração e com tanto cancela
mento as pessoas ﬁcaram ainda
mais afastadas”, lamenta o pároco.
Em Água de Pau, as festas em honra
de Nossa Senhora dos Anjos não se
realizam nos moldes habituais. Em
comunicado, a Comissão das Festas
explica que no dia 15 de agosto,
pelas 11h será celebrada a missa ao
ar livre em honra de Nossa Senhora
dos Anjos no adro da igreja de Água
de Pau e com a presença da imagem
da padroeira no exterior. A Comis
são das Festas refere que, tendo em
conta as orientações das autorida
des de saúde e as normas de Confe
rência Episcopal Portuguesa, não se
realizará a procissão. A igreja ﬁcará
aberta até às 18h para que os ﬁéis
possam visitar a imagem de Nossa
Senhora dos Anjos e do Santíssimo
Sacramento que ﬁcará exposto.
DL
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Família separada por nova realidade no futebol
proﬁssional
O melhor marcador de sempre do Santa Clara é agora diretor técnico do único clube açoriano na pri
meira liga. Clemente está no continente com a equipa durante dois meses longe da família
Fotos: DR

Carina, Tomás, Alice com Clemente em videochamada
A videochamada é, mais
do que nunca, a melhor amiga de
Carina Martins, Alice, 11 anos e
Tomás, de 5. “Fazemos videocha
mada constantemente, quando
acordamos, ao almoço, à tarde, à
noite, a toda a hora e tentamos
falar sempre que podemos mas é
complicado”, confessa Carina.
“Eu ﬁco com saudades do pai”,
responde Tomás quando lhe per
guntámos se ajudava mais a mãe
desde que o pai estava fora. “Já
estou habituada a lidar com a dis
tância por exemplo em relação à
minha família que está no Algarve,
já fazia videochamada com a
minha mãe, com as minhas irmãs,
as minhas sobrinhas, mas agora
ainda mais”, explica a mulher de
Clemente Ventura. O melhor mar
cador de sempre do Santa Clara
vai estar afastado da mulher e dos
dois ﬁlhos durante dois meses. Até
ao dia 28 deste mês vai estar na Ci
dade do Futebol em Oeiras.
Clemente, desde cedo se ligou ao
futebol. Passou por 8 clubes em 18
anos como jogador de futebol e foi
por causa dele que conheceu a
mulher, quando ainda era jogador
do Louletano. No Santa Clara foi o
melhor marcador da história do
clube e foi nele que entrou em
campo pela última vez. Desde que
deixou os relvados, no ano pas
sado, assumiu a função de diretor
técnico do único clube açoriano na
primeira liga e é com a nova fun
ção que teve de deixar a família
para se juntar à equipa técnica, di

reção e jogadores rumo ao conti
nente, onde o Santa Clara vai cum
prir os 10 jogos que faltam para o
ﬁm do campeonato, que esteve
suspenso devido à pandemia
Covid19.
“Eu sempre estive habituado a
estar fora mas desta vez é dife
rente. É extremamente difícil para
a Carina ter que fazer a sua vida,
ter que ir ao supermercado e os
miúdos não poderem ir, ter que
usar máscara e outros cuidados
que não se tinha, a nossa maneira
de estar na vida mudou completa
mente”, conta o lagoense. Carina
Martins formouse em jornalismo.
Trabalha atualmente no gabinete
de comunicação da Câmara Muni
cipal de Lagoa e está em teletraba
lho desde o início da pandemia:
“não foi muito fácil, a Alice esteve
em telescola, era o Clemente que
fazia as compras cá para casa e
agora tenho de fazer tudo mas
tenho a sorte de ter uns sogros es
pectaculares que estão sempre
disponíveis para tudo”.
“Eles nem podem ir às compras!”
Clemente e a restante comitiva
açoriana tem inúmeras restrições
durante os dois meses em que
estão na Cidade do Futebol. “Não
podemos estar em contacto com
praticamente ninguém, as regras
aqui são muito apertadas, temos
jogos com adversários e não sabe
mos se esses adversários podem
ou não estar infetados e temos
que estar sempre vigilantes”, ex

plica o dirigente desportivo.
Ninguém da comitiva do Santa
Clara está autorizado a sair da Ci
dade do Futebol. “Eles nem
podem ir às compras!” diz com es
panto, o pequeno Tomás. “Nada
de compras”, prossegue Carina,
“aliás o Clemente levou daqui um
carregamento das coisas que ele
sente mais falta como...”, a mãe
nem teve tempo de terminar a
frase quando Alice e Tomás res
pondem em uníssono: “choco
late”. “Agora o chocolate dá para
mais tempo”, explica Alice, sendo
aparentemente essa a única van
tagem de não ter o pai por perto:
“está a ser difícil, já temos sauda
des dele, ele conta o que é que há
lá, ele mostra onde é que ele está
e como estão a ser os treinos e
também nos pergunta como está
a correr a escola e essas coisas”,
explica a ﬁlha mais velha do casal.
Dois testes à Covid19 antes de
cada jogo
Em Oeiras, a vida é bem diferente
da que o antigo jogador do Santa
Clara tinha em São Miguel.
As deslocações só podem ser
duas: para o hotel onde estão hos
pedados ou para o campo do ad
versário onde defrontam os jogos.
E antes de cada jogo, todos são
testados duas vezes à Covid19:
“fazemos testes 48 horas e 24
horas antes de cada jogo, é uma
sensação extremamente desagra
dável, mas sabemos que é preciso.
Todos os dias de manhã temos de
medir a temperatura, temos que
mudar de máscara, ao início foi di
fícil mas já estamos habituados”,
conta Clemente. Em dia de jogo, as
equipas não se cruzam, entram
por portas diferentes, em balneá
rios diferentes para que em mo
mento algum se cruzem, sem ser
em campo. “O Santa Clara infeliz
mente não tem equipa sub 23
nem equipa B, somos apenas 23
jogadores e temos que ter muito
cuidado porque se tivermos uma
infeção ﬁcamos com o plantel
muito reduzido”, explica. O la
goense defende a opção do Santa
Clara em manterse durante dois
meses consecutivos no continente
para completar a competição:

“nós achamos por bem, primeiro
defender a saúde dos açorianos e
não jogar nos Açores e também a
nível ﬁnanceiro o Santa Clara
tomou a melhor decisão. É um sa
crifício que fazemos mas para o
bem do clube e da Região. Os aço
rianos têm que estar orgulhosos
daquilo que temos vindo a fazer e
do esforço que o clube fez em vir
cá para fora”, conta.
“O Clemente já não joga mas con
tinuamos a vestir a camisola
dele”
Os dias pesam mais longe da famí
lia: “estive 40 e tal dias, 24 horas
por dia, com a Carina e com os
miúdos e depois deixoos e venho
para o continente e não estou ne
nhum tempo com eles, é o que me
custa mais”, conta Clemente. O di
rigente desportivo não tem dúvi
das de que a equipa “estando
concentrada, a almoçar, a jantar
juntos, é normal que isso fortaleça
os laços, estamos mais unidos mas
acima de tudo focados em repre
sentar bem os Açores”.
Para minimizar a distância, tenta
se a cada jogo aproximar as famí
lias aos jogadores e dirigentes.

Vestidos a rigor, com as cores do
Santa Clara, a família de Clemente
aparece num dos ecrãs do estádio
durante os jogos através da aplica
ção Zoom. “Eles mandaramnos
um link para as famílias, quem qui
sesse aparecia em direto nos ecrãs
gigantes, na altura dos golos, prin
cipalmente, aparecemos a feste
jar”, explica Carina. “Foi um
momento fantástico e que vai se
repetir em todos os jogos. É bené
ﬁco não só para os jogadores
como para todo o staﬀ e acima de
tudo para quem gosta do Santa
Clara que pode entrar nessa plata
forma e aparecer em direto no es
tádio a ver o jogo, foi bonito”, diz
o exjogador. E, mesmo à distância,
a família Martins Ventura não
perde um jogo do Santa Clara,
antes iam sempre ao estádio de
São Miguel mas agora passam a
seguir a equipa através da televi
são. “O Clemente já não joga mas
continuamos a vestir a camisola
dele”, conclui Carina.
Sara Sousa Oliveira

Clemente está na Cidade do Futebol com o Santa Clara
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Jornal da Escola Secundária de Lagoa completa 100 edições
Desde 2003 que o Neurónio sai uma vez por mês no Açoriano Oriental e é feito pelos
alunos que participam de forma voluntária no projeto
Foto: DL

Tem quase tantos anos
quanto os da escola de paredes
multicolores. O jornal escolar Neu
rónio nasceu em 2007, seis anos
depois da Escola Secundária de
Lagoa (ESL). Nos últimos 13 anos,
dezenas de alunos foram rela
tando como olham para a escola e
para o mundo. O jornal escolar,
que não saiu todos os meses,
ainda não tem sede, mas o espaço
já está reservado no “Press Media
Center Neurónio” . A sala, na Bi
blioteca da ESL, “ajuda a que haja
uma marca e a focar”, explica o
responsável pelo jornal nos últi
mos dois anos, Alexandre Oliveira.
O professor de português explica
que o espaço “já era para estar em
funcionamento, temos alunos ins
critos para trabalharem connosco,
mas precisamos que a escola abra
as portas não sabemos é exata
mente quando vai ser”.
Mesmo com a escola de portas fe
chadas, devido à pandemia, o
Neurónio não deixou de fazer pen
sar. No último sábado de cada
mês, o jornal Açoriano Oriental
(AO) integra as quatro páginas do
jornal escolar da ESL no interior da
sua edição. Alexandre Oliveira
coordena e integra os trabalhos
que chegam, todos os meses, num

programa de paginação do AO que
segue depois para impressão.
“Eles ﬁcam muito orgulhosos de
ver o seu texto e a sua fotograﬁa
no jornal, já tivemos experiências
muito giras de professores a rela
tarem que havia alguma disputa
sobre quem é que naquele mês ia
ter artigo no jornal”, explica o do
cente.
Jornal é escrito pelos alunos
Diogo Silva, que acabou de com
pletar o 9º ano, conﬁrma quando
via o seu nome no jornal se sentia
“orgulhoso e capaz”. O aluno diz
que o jornal, com o qual colabora
há dois anos, abriulhe “portas
para um universo diferente”. Bea
triz Baptista, aluna do mesmo ano,
considera que o facto de escrever
para o jornal a fez “evoluir na es
crita” já que se preocupa mais
“com a riqueza das palavras, va
riandoas, para fazer um texto com
conteúdo interessante”. Alexandre
Oliveira não tem dúvidas de que a
mais valia do jornal é mesmo essa:
“o português tem ganho muito, o
facto de eles trabalharem a notí
cia, estarem atentos à realidade
fez deles alunos diferentes”, subli
nha o docente.
As duas últimas edições do Neuró

Alexandre Oliveira é o professor responsável pelo jornal que vai ter um novo espaço
nio foram feitas a partir de casa,
mas nem por isso deixaram de ser
menos dinâmicas. “Tivemos uma
chuva de trabalhos, uma vontade
de comunicarem, expressarem o
que muitas vezes não se lhes co
nheciam. Em alunos do sétimo
ano, por exemplo, notase uma
maturidade impressionante sobre
a pandemia, por exemplo”, realça
o responsável pelo jornal.
O Neurónio conta com as contri
buições de um grupo que varia

entre os 20 e os 25 alunos do 7º ao
12º ano. Os professores de portu
guês fazem a ponte entre os alu
nos e o jornal escolar que todos os
meses, aborda uma temática dife
rente relacionada, de forma direta
ou indireta com o universo escolar.
“O mais difícil é fazer com que eles
cumpram os prazos, felizmente
nunca tive buracos mas há artigos
que ainda hoje estou à espera e
nunca mais vão chegar”, conta a
sorrir o coordenador do projeto.

Alexandre Oliveira lamenta que a
edição 100 do Neurónio, assina
lada este mês, tenha de ser prepa
rada à distância e sem o
envolvimento físico dos alunos,
mas a nova realidade assim o
impõe.
Para o início do próximo anoletivo
está previsto um seminário sobre
a imprensa escolar, na ESL, que
ainda não tem data deﬁnida.
Sara Sousa Oliveira

Uma liderança de humildade, sinónimo de eﬁcácia?

Maria Luísa da Câmara Pereira
Professora e tutora pedagógica

Nos vários tipos de lide
rança, adquire lógica o refrão: “Os
extremos tocamse.” Com frequên
cia, deparamonos com perturba
ções sociais, provocadas por
lideranças laxistas, em organizações
governamentais e outras. Paralela
mente, assistemse a constrangi
mentos sociais, por parte de muitos
cidadãos, liderados por chefes dita
toriais.
David Robson, escritor de ciência, da

universidade de Cambridge e jorna
lista da BBC, argumenta a favor de
um outro tipo de liderança, funda
mentada em estudos cientíﬁcos
comprovados, em que pessoas com
maior índice de humildade, se tor
nam melhores aprendentes, gesto
res mais eﬁcientes e líderes mais
eﬁcazes.
Descobertas recentes revelam que a
humildade na liderança, melhora o
pensamento estratégico e o desem
penho dos colegas nas instituições.
Já o ﬁlósofo Sócrates argumentou,
há mais de dois mil anos, que a hu
mildade é a maior de todas as virtu
des, observando que as pessoas
mais sábias, são as primeiras a admi
tir o pouco que realmente sabem.
Daí, a frase socrática: “Só sei que
nada sei”, cujo signiﬁcado aponta
para o reconhecimento saudável da
própria ignorância e também para o
facto da consciencialização de que,
quanto mais aprendemos, mais

temos para descobrir.
A tónica recente na virtude da humil
dade, aponta para uma alteração de
perspetiva sobre o conceito de lide
rança, após décadas de uma foca
gem exclusiva nos conceitos de
autoestima e autoconﬁança, que
têm vindo a ser considerados, como
a única resposta para muitos dos
males da sociedade.
É óbvio que autoestima e humildade
não estão em oposição, antes,
devem ser coexistentes. Uma pessoa
precisa de conﬁança para ser hu
milde.
O movimento de reforço da autoes
tima, a todo o custo, encorajou pais
e professores a fornecerem positivi
dade e otimismo incondicionais, aos
seus educandos, muitas vezes e infe
lizmente, à custa da inexistência do
exercício de qualquer sentido crítico
ou avaliação pessoal e sobre a natu
reza ética dos objetivos a atingir.
Em 2013, foram feitos estudos esta

tísticos na universidade de Brigham
Young, pelo psicólogo americano de
organizações, Bradley Owens, (PhD,
universidade de Washington), o qual
examinou o comportamento de 144
estudantes do curso de Gestão Em
presarial. Os resultados foram im
pressionantes:
os
alunos
classiﬁcados como mais humildes, ti
nham obtido notas melhores, do
que aqueles considerados mais ta
lentosos e com maior coeﬁciente de
inteligência. Conﬁavam no trabalho
e aceitavam as suas limitações, ten
tando aprender com elas. A humil
dade constituiu assim um traço
psicológico distintivo importante,
para alguns daqueles alunos menos
talentosos, compensando o seu
baixo QI e permitindo que apresen
tassem um desempenho tão bom
como o daqueles colegas com um QI
mais elevado.
Através destes inquéritos cientíﬁcos,
provouse que os líderes mais humil

des criam um maior sentido de ética
e satisfação laboral entre seus fun
cionários. As pesquisas de Owens,
levaramno assim a concluir que a
humildade do líder, melhora a comu
nicação entre os membros da
equipa. É também inspiradora de
uma maior conﬁança, ao admitir
auscultar e avaliar opiniões diferen
tes, fator que potencia uma dinâ
mica laboral mais honesta e
construtiva.
Eu diria que até o próprio Deus se
rende à humildade, que é sempre
fonte da verdadeira sabedoria.
Como escreveu Karol Wotyla:” Deus
deixase conquistar pelo humilde e
recusa a arrogância do orgulhoso.”
Robson (David) Is this the secret of smart lead‐
ership? (bbc.com)
David Robson is a science writer and author of
The Intelligence Trap: Why Smart People
Make Dumb Mistakes, which examines the
psychology of our most common thinking er‐
rors and the ways to make wiser decisions. He
is @d_a_robson on Twitter.
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“Estava em casa num domingo e ligame o Delegado
de Saúde a dizer que tínhamos de fechar o lar”
Três casos suspeitos de Covid19 levaram ao encerramento do Lar de Santo António em março.
O Diretor Técnico conta o que se passou e como foram os últimos meses na instituição
Foto: DL

Tiago Almeida é licen
ciado em enfermagem e pósgra
duado em Cuidados Continuados
e Paliativos. Está no comando téc
nico do Lar de Santo António há
dois anos. Lidera uma equipa de
16 proﬁssionais que asseguram o
funcionamento da instituição. Lida
diariamente com a fragilidade de
meia centena de vidas, alguns to
talmente dependentes, que viram
tudo mudar entre 4 paredes.
DL: Como é que a pandemia foi vi
vida no lar?
Foi muito complicado. A Região
Autónoma dos Açores em termos
da incidência de novos casos es
tava numa fase menos avançada
do que em Portugal continental.
Penso que logo no início, em que
existiam muitos lares que tinham
utentes infetados, o que acontecia
era que as funcionárias literal
mente estavam em pânico, as fun
cionárias e digase, eu também.
Sabendo que nós trabalhamos
com uma população de risco,
ainda nos aumenta exponencial
mente a ansiedade. Acho que
nunca senti tanta ansiedade e há
muitos anos que trabalho e em vá
rias instituições, não só nesta. E
acho que inevitavelmente eu e
todos os funcionários acabamos
por sofrer um pouco de burnout.
DL: E os utentes como é que vive
ram a situação?
Eu acho que eles também tiveram
muito medo. As medidas foram
sendo tidas em conta de forma
gradual. Eles foram se aperce
bendo que fomos aumentando a
gravidade das medidas, claro que
isto também varia de utente para
utente. Há aquele que é super
orientado, independente e até sai
e regressa de carro e a determi
nada altura viuse privado dessa li
berdade, há aquele que não sai
mas que está completamente
orientado e consegue perceber o
que se passa à sua volta mas há
também quem nem se apercebe
do que se passa. Numa fase inicial,
sentiram medo, numa fase poste
rior, uma certa revolta. A determi
nada altura já estavam fechados
há algum tempo e perceberam
que se acontecesse alguma conta

minação seriam os funcionários a
trazer.
DL: Como foi lidar com esse peso?
Claro que eleva exponencialmente
a ansiedade. Uma coisa boa que a
pandemia trouxe foi que toda a
gente se uniu. E o que acabou por
acontecer enquanto estratégia foi
que as pessoas uniramse de tal
forma que ainda hoje as pessoas
interagem de forma completa
mente diferente entre elas. Vou
contar uma experiência muito par
ticular que nos traumatizou a
todos. E digo traumatizou ponde
rando bem a palavra que estou a
utilizar.
A determinada altura estávamos
muito preocupados em como nos
organizar. Acontece que três uten
tes nossos vêm do hospital para cá
para a unidade de cuidados conti
nuados e vêm da Medicina I. Os
nossos utentes não têm indicação
para fazer teste porque ainda não
tinha saído a normativa da DRS
apesar de já ter saído a normativa
da DGS. Nessa altura não há pro
blema nenhum, não há transmis
são comunitária na ilha de São
Miguel, todos os focos que exis
tem estão identiﬁcados e devida
mente controlados, só que não. Eu
estava em casa num domingo e
ligame o Delegado de Saúde a
dizer que nós tínhamos de fechar
o lar. Vim para cá e o que se veriﬁ
cou foi que existia existia um foco
de contaminação dentro do hospi
tal que se tinha iniciado na Medi
cina I. Existiam vários proﬁssionais
de saúde que estavam contamina
dos e tinham contaminado alguns
utentes. Três de cá poderiam
eventualmente ser casos positivos
portanto eram suspeitos e iriam
fazer teste e ﬁzeram. O que o De
legado de Saúde decidiu fazer foi
fechar o lar até sair o resultado
dos três testes.
DL: O lar encerrou por completo?
O lar esteve fechado 48 horas, no
ﬁnal de março. Ninguém entrou
nem saiu. Estávamos reduzidos ao
mínimo, era um ﬁm de semana, tí
nhamos muito poucos funcioná
rios ao serviço. Fechar o lar e ﬁcar
aqui sempre a mesma equipa a
trabalhar 24h é de um desgaste fí

Tiago Almeida dirige o Lar de Santo António há dois anos
sico e emocional extenuante. Até
saber o resultado dos testes, mui
tas peripécias, agora são peripé
cias, mas na altura não tiveram
graça nenhuma. Tivemos utentes
que começaram a ter febre, uten
tes que começaram a ter diﬁcul
dade respiratória. Os utentes que
tinham feito teste tiveram que ser
encaminhados para o hospital por
que entretanto o estado de saúde
deles deteriorouse. A determi
nada altura eu tinha quase a cer
teza que os utentes estavam
positivos e que já havia um grande
grau de disseminação dentro do
lar. Nós tivemos que ﬁcar cá a dor
mir, fazer todas as camas, assegu
rar todos os serviços, alimentação,
lavandaria, limpeza.
DL: Mas depois esses três utentes
que estiveram internados testa
ram negativo à Covid19?
Felizmente 48h depois de nós es
tarmos cá soubemos que o resul
tado felizmente estava negativo,
ao mesmo tempo que sabíamos
que Nordeste tinha dado positivo.
Tivemos muita sorte porque isto
foi uma questão de roleta russa,

calhounos os utentes que não es
tavam contaminados mas podia
nos ter calhado utentes que
estavam contaminados.
DL: Os outros utentes com febre
e diﬁculdades respiratórias foram
testados?
Não, não foi testado mais nin
guém. Depois a deﬁnição de caso
suspeito foi alterada. O que se ve
riﬁcou foi que depois numa fase
posterior todos os utentes que
apresentavam febre sim, faziam
teste. Naquela fase ainda não.
Claro que os utentes apercebe
ramse que eram sempre os mes
mos funcionários que estavam cá
e o que é que se estava a passar.
Estávamos todos de máscara, na
altura ainda não era obrigatório.
DL: Explicaram o que aconteceu?
Eu acho que eles perceberam. Não
foram fazendo perguntas, curiosa
mente, não se mostraram revolta
dos,
ﬁcaram
relativamente
serenos. E no ﬁm ﬁcaram conten
tes ao se perceberem que não
tinha passado de um susto.

DL: A experiência que se adquiriu
é uma mais valia para o futuro?
Há três meses não estávamos pre
parados e agora estamos prepara
dos. Havendo um caso de
contaminação cá dentro a dissemi
nação será muito mais reduzida do
que há três meses, não tenho
qualquer dúvida.
DL: O que foi mais reconfortante
nos últimos três meses?
O reconhecimento que existe dos
funcionários, dos utentes e dos fa
miliares. Eles conseguiram perce
ber que todas as medidas
restritivas aconteceram para o
bem estar de todos. Nós cresce
mos muito enquanto pessoas, tec
nicamente, proﬁssionalmente e
pessoalmente. Claro que provavel
mente terão de ser feitas mais mu
danças, isto ainda não acabou, não
sei se virá uma segunda vaga ou
não, mas independentemente
disso ﬁca o conhecimento e um
crescimento acima de tudo.
Sara Sousa Oliveira
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Dois pisos [e muito mais] que a pandemia separou
No Lar de Santo António há quarentena para quem tem consulta no hospital, visitas com
distanciamento social e fortes restrições no dia a dia do grupo mais afetado pela pandemia
Fotos: DL

“Ah querido ﬁlho!”, é a pri
meira frase de Olga das Mercedes, 97
anos, assim que entra de cadeira de
rodas na sala de convívio do Lar de
Santo António e vê o ﬁlho, sentado
numa cadeira, a dois metros de dis
tância. Perguntámoslhe há quanto
tempo não o via: “já não sei”, res
ponde. Olga não vê os três ﬁlhos, seis
netos e seis bisnetos há pelo menos
três meses. A pandemia veio impor
uma distância que nunca conheceu
em quase um século de vida. A se
gunda utente mais velha do único lar
de idosos da Lagoa teve a primeira vi
sita na primeira semana de junho.
A sala de convívio do piso zero, ampla
e espaçosa, é agora cápsula de reen
contros demarcados por ﬁtas no chão.
Por causa da Covid19, as visitas nos
lares de idosos, o grupo de risco mais
afetado pela pandemia, têm fortes
restrições. Quem chega, entra pelo ex
terior, diretamente para a sala onde
vai se encontrar com o familiar. A más
cara é obrigatória, a desinfecção das
mãos também e o distanciamento so
cial é maior do que nunca. Atualmente
o Lar de Santo António tem 55 idosos,
dos quais 7 são totalmente depen
dentes e estão na Unidade de Cuida
dos Continuados, e 16 funcionários.
Cada utente só pode receber uma vi
sita por semana que é previamente
marcada e só dura 30 minutos.
Duas irmãs no mesmo lar mas em
pisos diferentes
No Lar de Santo António existem dois

Olga Mercedes tem 97 anos e é a segunda utente mais velha do lar

José Salvador construiu uma réplica da igreja da Ajuda da Bretanha

lares num único edifício. Devido ao
plano de contingência implementado
na instituição, os utentes do piso um
não se cruzam nem convivem com os
do piso zero desde o início da pande
mia, para limitar eventuais riscos de
contágio.
“A minha irmã está lá em baixo e eu
estou cá em cima, a gente não se vê”,
conta com um sorriso Francisca
Moura. A utente de 83 anos não vê a
irmã, Francelina, há 3 meses: “faz de
conta que ela está na sua casa e eu
estou na minha”.
Quem tinha autorização para ir a casa,
deixou de ter de um dia para o outro.
Valentina Benevides, 84 anos, diz que
“parece que estamos aqui há um

Antes, os utentes assistiam à missa na
capela do lar e podiam ir ao ginásio
instalado na instituição. Agora, ambos
os espaços não os recebem nem o
próprio refeitório já que as refeições
são feitas nos respectivos pisos [até à
data de fecho desta edição].

Helena Alcaidinho faz a desinfeção dos quartos de isolamento

ano”. Francisca garante: “a minha mãe
falava que houve a febre espanhola,
em 1917, mas nunca passei por nada
disto”. Valentina também ouviu falar
no mesmo: “a minha mãe também fa
lava que houve uma altura, aqui na
Lagoa, em que não havia tempo de
forrar os caixões e as pessoas iam a
enterrar nas tábuas”. Para a utente, o
mais difícil “é a solidão de estar aqui
só neste piso”.
Maria Evelina Cabral, 75 anos, já con
seguiu receber visitas: “foi bom”, ga
rante, “mas não levou muito tempo
porque não se pode”. O tempo é dife
rente e os funcionários tentam mini
mizar as mudanças nas rotinas de
quem cuidam.
Entre pisos ninguém se cruza
Carina Almeida é funcionária no lar há
10 anos e explica ao Diário da Lagoa o
que mudou: “a organização dos servi
ços antes era feita de uma maneira e
agora passou a ser de outra, imple
mentámos novas normas de limpeza,
confeção dos alimentos na cozinha
mudou, desinfetamos os tabuleiros,
todo o material que sai é desinfetado
diariamente”, diz. A responsável pela
cozinha e serviços gerais tenta incluir
os idosos nas rotinas da instituição:
“eles sentem falta da família, não que
rendo dizer que nós não façamos os
possiveis para que eles estejam em
contacto com as famílias, é claro que
eles se sentem um pouco isolados.
Tentamos que eles estejam ocupados,
às vezes mando para cima legumes
para eles estarem entretidos a descas
carem, ajudamnos a nós mas tam
bém se distraem”, garante.

Consultas no hospital obrigam a qua
rentena no regresso
Nem os funcionários dos dois pisos se
cruzam. Entram por portas diferentes
e vestem a farda em locais diferentes.
Helena Alcaidinho não vê os utentes
do piso de cima há três meses. “As mi
nhas colegas estão lá em cima com
eles mas eu estou completamente so
zinha. Se quero ver algum idoso
chamo aqui na varanda e digo adeus
à distância, é preciso é boa vontade
porque não foi fácil esta adaptação”,
garante. A responsável pela lavandaria
diz que os procedimentos mudaram
em todas as áreas do lar: “há roupas
que têm de ser lavadas à parte, temos
de ter muito cuidado porque a gente
nunca sabe onde está o vírus”, diz.
Cada piso tem quartos de isolamento
onde os procedimentos de higieniza
ção são ainda mais rigorosos. Cada vez
que um idoso vai ao hospital a alguma
consulta cumpre uma quarentena de
14 dias no quarto de isolamento onde
faz todas as refeições, à parte dos res
tantes utentes. Helena Alcaidinho é
responsável pela limpeza desses espa
ços: “hoje chegou uma senhora do
hospital, ela não estará infetada mas
como veio do hospital a roupa tem de
ser lavada em separado e eu não
posso entrar em contacto com a
roupa dela, tenho de fazer isto tudo

equipada”. Helena tem de vestir o
Equipamento de Proteção Individual
(EPI) composto por uma bata, panta
lonas [proteção para os sapatos], dois
pares de luvas, uma máscara, uma
touca e uma viseira para efetuar a lim
peza do quarto de isolamento, “nin
guém me conhece com este fato”,
brinca.
José Salvador passa os dias na oﬁcina
e não sabe o que é uma pandemia
Apesar de quase nada ser como antes,
no Lar de Santo António houve quem
não se apercebesse que uma pande
mia tomou conta do mundo. José Sal
vador, 78 anos, está na instituição há
menos de um ano. Passa os dias na
oﬁcina que instalou numa das gara
gens das instalações que o acolhem:
“sempre gostei de trabalhar a ma
deira”, garante.
Quantas horas passa na oﬁcina? “Não
vejo as horas”, responde. Exibe com
orgulho, para a fotograﬁa, a igreja da
Ajuda da Bretanha, de onde veio, feita
pelas próprias mãos. Fala pouco e às
perguntas responde de forma curta e
concisa. Não vende os trabalhos que
faz mas já teve várias encomendas:
“algumas empregadas pedem para
fazer umas carrocinhas, elas trazem as
madeiras e as tintas e eu faço”, diz.
Perguntámoslhe se a pandemia lhe
tinha mudado as rotinas mas nem se
quer respondeu. José Salvador conti
nuou a contemplar os seus trabalhos
em madeira que o fazem esquecer
que, lá fora, o mundo é outro.
Sara Sousa Oliveira
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Porque nos devemos proteger do sol?

Maria João Pereira
Farmacêutica Estagiária
Farmácia Mântua

Desde os primórdios da
história da humanidade que a pro
teção da pele era um cuidado ne
cessário de modo a prevenir
queimaduras solares, não através
da aplicação de substâncias mas
sim do uso de roupa escura a co
brir o corpo e uso de chapéus ou
até mesmo pela não exposição ao
sol. Hoje em dia, com o avanço da
ciência e da tecnologia, temos
acesso não só a informação sobre
as consequências de uma exposi

ção solar prolongada como a pro
dutos capazes de atenuar a radia
ção solar que chega até nós – os
protetores solares. Os protetores
solares são substâncias de aplica
ção cutânea que possuem a capa
cidade de nos proteger da
radiação solar, reduzindo a quan
tidade de radiação que é absor
vida pela pele. Atualmente,
encontramse disponíveis em dife
rentes apresentações, tais como
creme, loção, leite, gel, spray, óleo
e sitck. O modo de atuação de
cada protetor solar depende do
tipo de ﬁltro solar que possuiu na
sua constituição. Assim, existem
dois tipos de ﬁltros solares: os quí
micos e os físicos (ou minerais). Os
ﬁltros químicos, como os salicila
tos e cinamatos, atuam por absor
ção, isto é, absorvem a radiação
que incide na pele. Já os ﬁltros fí
sicos, como o dióxido de titânio e
o óxido de zinco, são capazes de
reﬂetir ou dispersar a radiação in
cidente. A grande vantagem des

tes últimos está no facto de apre
sentarem baixa penetração cutâ
nea e grande estabilidade, sendo
por isso muito usados em crianças.
A eﬁcácia de um protetor solar é
deﬁnido pelo Fator de Proteção
Solar (FPS). O FPS consiste na
razão entre a quantidade de radia
ção necessária para que ocorra
uma queimadura solar, com prote
ção solar e sem ela. Por exemplo,
um protetor solar com FPS 50+ in
dica que estamos 50 vezes mais
tempo protegidos das radiações
solares com protetor do que sem
ele. Contrariamente ao que se
pensa, um FPS 50+ difere de um
FPS 30+ pelo tempo de proteção e
não pela capacidade de gerar um
tom mais ou menos bronzeado.
Mas então, o que tem a radiação
solar de prejudicial para termos de
nos proteger?
A radiação solar é consti
tuída pela radiação ultravioleta
(UV), radiação visível e radiação in

fravermelha. Dentro destes três
tipos, a radiação com mais efeitos
prejudiciais para o nosso orga
nismo é a radiação UV. A radiação
UV é repartida em três tipos, A, B
e C, em que esta última não tem
capacidade de atravessar a atmos
fera. A radiação UVA ultrapassa a
atmosfera sem perder intensidade
e atinge a derme, sendo responsá
vel por causar danos a longo
prazo, tal como hiperpigmentação,
envelhecimento cutâneo e danos
ao nível do nosso ADN. Este tipo
de radiação é responsável pelo
tom bronzeado rápido que adqui
rimos após a exposição solar. Por
outro lado, radiação UVB perde in
tensidade ao atravessar a atmos
fera e ao atingir a epiderme
(camada mais superﬁcial da pele).
É esta radiação a responsável pela
queimadura solar e pelo tom
bronzeado adquirido umas horas
após a exposição, dado que esti
mula a síntese de melanina (que
dá cor à pele). Qualquer umas des

tas radiações, UVA e UVB, após ex
posição crónica podem levar ao
aparecimento de cancro na pele,
alergia ao sol e enfraquecimento
do sistema imunitário. Assim, um
protetor ideal será aquele que na
sua composição contenha ﬁltros
UVA e UVB, seja resistente à água
e adequado a cada tipo de pele –
quanto mais clara a pele, maior
deverá ser o valor do FPS –, em
bora o ideal seja nunca usar prote
tores com FPS inferior a 30+.
O protetor solar deve ser
aplicado durante todo o ano, sem
pre que saímos de casa, não só no
verão. Isto porque as radiações so
lares estão presentes todo o ano,
apesar de não as vermos. Não
basta aplicar o protetor solar. É im
portante saber como e quando
aplicálo, bem como ter em conta
outros cuidados com a exposição
solar. Aqui ﬁcam algumas dicas
sobre o uso do protetor solar e
medidas a ter em conta relativa
mente à exposição ao sol:

PUB.

•

evitar a exposição entre as 11
e as 17 horas;

•

aplicar o protetor solar 20 a 30
minutos antes de sair de casa
e de 2 em 2 horas;

•

a aplicação deverá ser feita em
todas as zonas expostas ao sol;

•

dar preferência a sombras
sempre que possível;

•

aumentar a exposição solar de
forma lenta a gradual;

•

usar chapéu, óculos de sol e
roupa larga, escura de prefer
ência;

•

consumir frutas, legumes e
água de modo a manter a pele
saudável e hidratada;

•

em crianças até aos 6 meses
evitar a exposição direta ao
sol;

•

não esquecer a radiação re
ﬂetida pelas superfícies;

•

hidratar a pele com produtos
adequados.

Todo o cuidado é pouco com a
nossa pele e “mais vale prevenir
do que remediar”, já dizia o di
tado. Aconselhese junto da sua
farmácia de modo a garantir a fo
toproteção mais adequada à sua
pele.
Promoção em vigor de 1 de julho a 15 de julho

A sua saúde, sempre.
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Atitudes sustentáveis na cozinha

Catarina Rola
Nutricionista
A Sua Saúde Sempre

Neste processo evolutivo
para um estilo de vida sustentável,
o primeiro passo é implementar
pequenas mudanças no dia a dia –
reduzir, reutilizar e reciclar, que
implica consumir com mais cons
ciência e seguir a lógica do reapro
veitamento. Sabia que 1,3 mil
milhões de alimentos, cerca de um
terço da comida produzida no
mundo, são desperdiçados anual
mente? Em Portugal, o número é
de um milhão de toneladas, ou
seja, anualmente, cada pessoa
desperdiça em media 132 quilos
de comida. E parte desse desper
dício é feito em casa. Por isso,
mudar de hábitos alimentares me
lhora não só a sua saúde como a

do ambiente. Na edição anterior
reforçamos e fundamentámos a
importância do consumo local e o
mais natural possível (fresco e a
granel). Crie o habito de pensar de
onde veio a sua comida e por que
processos passou até chegar a si.
Foi plantado, recolhido e entregue
pronto para o consumo? Ou foi re
ﬁnado, quimicamente transfor
mado e sofreu um longo caminho
até chegar ao prato? Este mês, fo
camonos na cozinha e listamos
seis práticas que o leitor pode fa
cilmente seguir para adotar uma
dieta mais sustentável.
1. Evite desperdiçar alimentos.
Fazer uso do alimento de uma
forma completa, aproveitando
talos, casca, além da parte tradi
cionalmente comestível. Exemplo
disso, é o uso de talos de verduras
para fazer quiches, cremes de le
gumes, tortas, pastéis salgados ou
o consumo das cascas de fruta
para a preparação de bolos, re
cheios ou infusões. Quando as fru
tas ou os legumes começam a ﬁcar
demasiado maduros, opte por
congelálos para posteriormente
utilizálos em sumos, sopas ou mo
lhos. Reutilize a água da cozedura
dos vegetais em outras receitas.

Muitas vezes o destino desse lí
quido é o ralo da pia. Mas a boa
notícia é que essa água, nutricio
nalmente rica, pode e deve ser
reaproveitada. Para acabar com
esse desperdício e, ainda, obter
pratos mais saudáveis, dedicare
mos a próxima edição à importân
cia da água e à sua reutilização.
2. Faça compostagem. Quando o
reaproveitamento alimentar não
for possível, pode transformar as
cascas e restos de alimentos em
adubo, qual posteriormente po
derá ser usado na horta ou mesmo
nas plantas de casa. A composta
gem é uma ótima forma de rea
proveitar o lixo orgânico de casa e
reduzir os impactos negativos no
meio ambiente. Para isso, só pre
cisa de uma composteira (caixa
para realizar o processo), minho
cas e lixo seco (folhas e outros re
síduos orgânico de jardim).
3. Conheça a medida certa. Na Eu
ropa, como nos Estados Unidos,
comemos em demasia. Convi
damolo, por isso, a olhar para os
pratos que tem em casa e optar
pelos mais pequenos. A melhor
forma para adequar as porções ali
mentares é utilizar a sua mão: a
palma indica a porção certa de

pescado ou carne, um punho para
os hidratos de carbono, como
arroz, massa ou batata, duas mãos
abertas para os vegetais e uma
igual para a fruta. Numa altura em
que é preciso controlar o que
entra e o que sai, esta dica será
particularmente vantajosa.
4. Descarte o óleo de cozinha cor
retamente. Também o óleo de co
zinha necessita ser descartado de
forma diferente  guardado em
uma garrafa PET e levado para um
posto de recolha próprio. Quando
despejado diretamente na pia da
cozinha, sanita ou em ralos, o óleo
contamina os lençóis freáticos e o
solo. Informese qual o posto de
colheita da sua região, pois além
de prevenir a poluição das águas,
saiba que os óleos podem ser re
ciclados e até reutilizados para
fazer materiais diversos, como o
sabão, por exemplo.
5. Reduza os sacos de plástico de
utilização única. Em muitos países
do mundo o uso de sacos de plás
tico é totalmente proibido. Consi
dere que o plástico é um material
que demora 200 anos ou mais
para se decompor no meio am
biente, pelo que preﬁra sacos reu

tilizáveis na sua ida às compras.
Uma boa alternativa para isso são
ecobags (bolsas de material reuti
lizável). Existem também sacos de
tecido que pode usar para separar
os diferentes tipos de vegetais,
frutas, legumes e verduras. Nos
dias de hoje muitas pessoas tam
bém recorrem a kits reutilizáveis 
com canudos de aço inox e copos
de silicone que substituem os de
plástico.
6. Conheça a sazonalidade dos
produtos. Evite brócolos, tomates
ou cerejas em Dezembro, por
exemplo. A produção de frutas e
hortícolas fora de época é, inevita
velmente, submetida ao uso de
produtos químicos artiﬁciais, e por
isso, mais cara, menos nutritiva e
menos saborosa. A sazonalidade
conta muito, por isso conheça o
calendário das frutas e legumes
adaptados ao nosso clima. E dê
lhes preferência nas próximas idas
ao mercado.
A nossa saúde depende
não só do que escolhemos para
alimentarnos, como também das
nossas atitudes e comportamen
tos responsáveis face ao meio am
biente.

Sobre a Leptospirose  Doença do rato
tros animais. Os reservatórios na
turais na região, são principal
mente os roedores, ratos e
ratazanas, podendo também ser
transmitida por outros mamíferos
silváticos ou domésticos.

Dr. João Martins de Sousa
Delegado de Saúde de Lagoa

Todos os anos são notiﬁ
cados casos de leptospirose nos
Açores, a incidência desta doença
na região é 10 vezes superior á re
gistada no continente português.
Fatores como um clima húmido e
chuvoso e uma importante ativi
dade no setor da agropecuária pa
recem justiﬁcar esta incidência.
A leptospirose é uma doença infe
ciosa causada por uma espiro
queta, a Leptospira interrogans
que pode afetar o homem e ou

O Homem é infetado, em geral,
após exposição acidental a um am
biente contaminado, com urina,
sangue e tecido de animais infeta
dos e/ou por contacto direto com
águas e solos contaminados.
A leptospira interrogans pode en
trar no organismo através de feri
das, mucosas, conjuntiva e mais
raramente, através da ingestão de
alimentos, aerossóis e contagio
pessoa a pessoa.
Após contagio os sintomas podem
aparecer entre 2 a 30 dias, pois
tem um período de incubação
médio de 10 dias. A infeção em
humanos varia muito em gravi
dade desde formas assintomáticas

a formas graves e mesmo fatais.
Os sintomas são febre alta de ini
cio súbito, malestar generalizado,
calafrios, dor de cabeça constante
e acentuada, cansaço, dores mus
culares intensas, dor abdominal,
náuseas, vómitos, diarreia. Nas
formas mais graves geralmente
aparece icterícia (coloração ama
relada da pele e dos olhos), o
doente pode apresentar também
hemorragias, meningite, insuﬁ
ciência renal, hepática e respirató
ria, que podem levar à morte.
O diagnóstico de leptospirose é
feito através da história de exposi
ção ao agente infecioso, por razões
proﬁssionais, tais como agriculto
res, jardineiros, trabalhadores da
construção civil e do saneamento
básico ou de lazer, como prática de
atividades recreativas em lagoas
ou outros locais com águas e solos
contaminados. O médico pede
também exames laboratoriais de
forma a conﬁrmar a presença de

leptospiras no doente, estes exa
mes são fundamentais pois o qua
dro clinico da leptospirose é
comum ao de muitas outras doen
ças como a gripe.
O tratamento depende da gravi
dade da doença e pode passar por
hidratação, antibioticoterapia até
internamento em cuidados inten
sivos. Atenção que medicamentos
contendo ácido acetilsalicílico e
antinﬂamatorios não esteroides
não devem ser administrados ao
doente.
A leptospirose é um desaﬁo para a
Saúde Pública e para o Governo
dos Açores que têm desenvolvido
campanhas de sensibilização e
ações de formação sobre a doença
e medidas de controlo da mesma,
contudo não posso deixar de ape
lar á consciência ambiental e ao
uso de medidas de proteção indi
vidual da população açoriana.
Relembro a importância de se to

marem medidas de forma a con
trolar a população de roedores
através de antiratização e de des
ratização, correta armazenagem
de alimentos, correto acondiciona
mento de lixo e entulho que pos
sam servir de alimento e abrigo a
roedores, limpeza adequada de
corrais e aﬁns, vacinação de ani
mais contra a leptospira.
Como medidas individuais de pro
teção aconselho o uso de luvas no
manuseamento de rações e uten
sílios agrícolas, bem como de
botas, evitar mergulhar as mãos
em águas com alta probabilidade
de estarem contaminadas, não
beber água que não seja da rede
pública ou comercializada, evitar
beber por latas, lavar sempre as
frutas e legumes antes de consu
mir e lavar frequentemente as
mãos.
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A pedagogia do João Pedro d'Água de Paú
Fotos: RM

Por: RoberTo MedeirOs
Quem não conhece, em
Água de Pau, o JOÃO PEDRO? É
deveras uma ﬁgura típica que
nunca se esquece, nem o seu per
curso de vida, nem as suas peripé
cias. Todas as terras têm a sua
história.
Todas as terras têm as suas ﬁguras
típicas. O povo memoriza as suas
manias, os seus defeitos, as suas
características e até as suas virtu
des, pois também as têm. O João
Pedro tem isso tudo, como todos
nós também temos.
Atualmente o João Pedro vive da
reciclagem de tudo e de nada, de
coisas que não lembra ao diabo,
mas há quem diz que ele faz di
nheiro de tudo o que  para casa
leva!
Se é verdade, não sei. Só sei é que
os vizinhos, não gostam, porque
muitas das vezes a casa ou o quin
tal, parece mais uma lixeira do que
um Centro de Recolha de Metais
ou Vidros, nem tão pouco de Valo
rização Orgânica por Composta
gem, pois de tempos a tempos,
tem de ser alguns voluntários ou a
Câmara Municipal de Lagoa que
tem de ir lá exigir ou limpar tudo.
Mas o João Pedro vai vivendo. Não
se trata de criticálo, nem de criti
car nenhuma instituição que de

vesse apoiálo, pois várias já o ten
taram. Ele não deixava nem com
as mesmas queria conversa. Feliz
mente, há poucos anos João Pedro
aceitou ajuda alimentar.
Passemos à frente e entremos no
túnel do passado e recordemos o
nosso amigo João Pedro ainda
jovem, no período da «Tropa».
Nessa altura, na década de 1970,
o meu amigo do Liceu de Ponta
Delgada, José Manuel Braga, fur
riel do Regimento de Infantaria de
Ponta Delgada (RIPD), com a uni
dade de artilharia sediada em
Belém “Bateria”, lembrouse de
realizar, com o seu pelotão, uma
corrida de preparação física até ao
Termo da Lagoa, início de Água de
Pau.
Bem o João Pedro, que era sol
dado e fazia parte do mesmo pe
lotão, arranca endiabrado, deu
corda nas botas e deixa o grupo,
ultrapassa o seu oﬁcial e desapa
rece de vista. Furioso, pensa o fur
riel que depois se iriam
reencontrar no Termo da Lagoa e
depois o soldado «fugidio do
grupo» levaria a respetiva repri
menda.
Bem, quando lá chegou o grupo,
João Pedro não estava. Onde esta
ria?...Para não fazer a história mais
comprida, pois o nosso amigo, não
se ﬁcou pelo “termo” da Lagoa
(!!!), foi sempre direto para casa,
para Água de Pau.
Sem perceber bem, alguém infor
mou o Furriel, que o mais certo
era ele ter ido «p'ra casa». O fur
riel nem queria acreditar. Então, e,
depois de alguns esclarecimentos
de alguns soldados da mesma
terra do João Pedro ao Furriel,
aconselharamno a mandar o
mesmo para casa, de vez, claro!
Ele nunca acertava: em marcar

A sucata é o modo de vida do João Pedro

passo, virar à esquerda ou à di
reita,... nunca dava certo!!... nem
sei como levaram tanto tempo a
perceber isso?! Se fosse hoje o
João Pedro nem ia à tropa… pois é,
já não há guerra no Ultramar!
Bem, mas o que se sabe e todos se
recordam na sua terra, é que, o
João Pedro quando era «rapaz»
participava nalgumas corridas de
atletismo do concelho e algumas
vezes levava a taça para casa!
Tinha muita resistência e estava
habituado a fazer longas caminha
das diárias entre Água de Pau e
Lagoa. Só não percebia, era como
vencia as provas...mesmo de botas
de cano!... não há explicação, para
isso!
De vez em quando, alguém vai a
casa do João Pedro e faz uma «lim
peza geral», nem todos estão au
torizados a fazerem isso. Só quem
ele quer. Na rua fala com todos e
todas falam com ele...tem uma
conversa «muito própria» ...não
há outro igual...é como em todas
as terras...se não têm um João
Pedro têm o Zé Maria dos Galos,
etc...mas a todos eles tenho res
peito... porque aﬁnal, somos todos
irmãos uns dos outros... todos
iguais, todos diferentes.
João Pedro, ele tem esta vida há já
muitos anos. Ele recolhe materiais
que podem ser reciclados para
vender. Ele tem alguém que vem a
casa dele recolher estas coisas
todas e pagalhe. Como expliquei
antes ele é que prefere essa vida.
Já tentaram ajudálo para mudar
de vida mas ele gosta de viver
assim e temos de respeitar.
Mas histórias do João Pedro não
faltam...e engraçadíssimas, mas
ﬁcam para outra ocasião.
O João Pedro quando exerce a sua
atividade faz pedagogia. Nas esco

A sua atividade é reconhecida nos Cortejos Etnográﬁcos de Nª Sª Anjos

las os professores ensinam aos
alunos como devem fazer recicla
gem  tratase de uma aula teórica.
Quando os alunos saem da escola
vêm o João Pedro, a reciclar 
tratase de uma aula prática!! E ele
faz isso, sempre com um sorriso de
todo o tamanho...ora vejam lá na
foto, mais uma vez!!
Álaiála!... diz na passagem, o
João Pedro, cumprimentando e
acenando todos os que vai encon
trando no caminho enquanto vai

empurrando o seu «carrinhode
bébé” cheio de sucata recolhida
pelas ruas da Vila de Água de Pau,
no concelho de Lagoa – Açores.
Das redes sociais e no Facebook
destaco um dos comentários mais
interessante a ele dirigido por José
Carlos Carrilho: “Certamente que
o João Pedro, neste momento,
nem sonha os amigos que estão a
falar bem dele! Ele merece: Façam
o favor de o cumprimentar por
mim.”

A comunidade prefere o João Pedro na entrega da sua sucata
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Comércio com quebras nas vendas
Três comerciantes do concelho traçam o retrato dos seus negócios num dos períodos mais
desaﬁantes das últimas décadas
Fotos: DL

Helena Furtado está à frente do negócio fundado pelo pai em 1971
Numa das loja mais conhe
cidas da Lagoa, os balcões estão nu
merados e delimitados entre si por
ﬁtas no chão. O desinfetante passou a
fazer parte da mobília e as máscaras
também: “é cansativo”, suspira He
lena Furtado, “mas pronto a gente ha
bituase”, garante. “Claro que quando
vamos a casa de um cliente e subimos
as escadas com um colchão e de más
cara ao chegar lá acima a gente ﬁca
morrendo”, diz a proprietária da co
nhecida Loja do senhor Gilberto. Não
tem esse nome no letreiro mas é
assim que toda a gente conhece o pe
queno espaço onde cabe pratica
mente tudo, no centro do Rosário, e
onde até vai quem precisa de pagar a
conta da água. “Eu não ﬁz publicidade
nenhuma”, garante Helena. “Fechou
o Posto de Turismo e as pessoas ﬁca
ram alarmadas que não iam pagar a
água mesmo estando avisadas que
não iam pagar juros ”, explica. A pala
vra foi passando e o número de pedi
dos de quem vai à loja pedirlhe para
pagar a conta da água foi aumen
tando: “tenho 500 euros de água para
pagar mas aquele dinheiro não é meu,
tenho que estar a depositar o dinheiro
que as pessoas me dão, que são meus
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clientes, para depois fazer o paga
mento, não tenho lucro nenhum”, ga
rante a comerciante que diz fazêlo
sem qualquer contrapartida.
Cordões sanitários ﬁzeram aumentar
as vendas
A loja que lhe ocupa a maior parte do
tempo nunca fechou durante a pan
demia. “Havia dias em que era como
se estivessemos fechados, não apare
cia ninguém, foi quase como um ter
ror que as pessoas estavam vivendo”,
garante Helena. Durante várias sema
nas e sem possibilidade de as pessoas
entrarem na loja, a comerciante arran
jou alternativas para continuar o ne
gócio: “punha o balcão lá fora, chovia
e punha o balcão para dentro, depois
montei umas rodas por causa disso”.
Durante o conﬁnamento, os hábitos
alteraramse. “Passei as coisas todas
para a frente da loja para as pessoas
poderem ver da porta e o que é que
eu vendia mais? Lixívia, rolos de plás
tico, papel higiénico, pilhas para os re
lógios, eram as coisas que estavam
todo o dia a bater”, garante.
A implementação de cordões sanitá
rios em todos os concelhos da ilha de
São Miguel ajudou a contornar as

Sónia Furtado Ferreira é fotografa proﬁssional há 20 anos
quebras, durante algum tempo, mas
durante o mês de junho, as vendas
voltaram a cair: “as pessoas já têm
mais sítios onde comprar mas tam
bém ainda há muita gente que ou não
tem trabalho ou estão em layoﬀ ou
foram mesmo para casa”.
“As pessoas primeiro vão comprar
comida e só depois vêm aqui”
Helena Furtado diz que a pandemia
trouxe quebras na ordem dos 20% ao
negócio. “Por esta altura, as pessoas
já estavam todas a comprar coisas
para as festas e este ano não há nada
disso, eu própria guardava as loiças
para expor só na altura das festas mas
já as pus cá fora para vender logo”,
conta, ao mesmo tempo que se posi
ciona para tirar uma fotograﬁa num
dos balcões onde atende quem chega.
Numa outra loja do concelho, falámos
com uma das donas que não quis ser
identiﬁcada. Ela veio com o marido de
Pequim, na China, em 2008. Montou
o negócio primeiro em Ponta Delgada
e depois na Lagoa. Com a ajuda do te
lemóvel e de uma aplicação para tra
duzir as perguntas que fazíamos em
português, para mandarim, contanos
que o negócio tem estado muito
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fraco. “As pessoas primeiro vão com
prar comida e só depois vêm aqui”,
diz, com diﬁculdade em expressarse
em português. A pandemia veio
mexer e muito com o negócio. Antes
as encomendas que faziam na China
demoraram 15 dias a chegar. Agora
chegam só chegam passado um mês.
A empresária diz que, neste mo
mento, apenas ela e o marido dão
conta do negócio sozinhos uma vez
que as vendas estão bem mais fracas.
Serviços de fotograﬁa com quebras
de 60%
Num ramo distinto está Sónia Furtado
Ferreira. É fotógrafa proﬁssional há
mais de 20 anos e também ela teve de
parar durante três meses. “Tinha de
cidido que este ano não fazia casa
mentos”, começa por explicar, “os
casamentos tiramme muito tempo
para fazer aquilo que mais gosto que
é os recémnascidos”, garante a fotó
grafa. “Não tive grande sorte com esta
pandemia mas não me está a faltar
trabalho, graças a Deus”, assegura.
Apesar de ter quebras na ordem dos
60% devido também aos reajustes
que teve de fazer nas marcações,
Sónia Ferreira garante que o descon

Adriana Rebelo, Catarina Rola, Diana
Cabral Botelho, João Martins de Sousa,
João Ponte, Luís Moniz, Maria João Pe
reira, Maria Luísa da Câmara Pereira,
Roberto Medeiros, Funerária Carvalho.
Periodicidade: Mensal
Impressão: Gráﬁca Funchalense
Rua da Capela da Nossa Senhora da
Conceição, nº 50  Morelena
2715029 Pêro Pinheiro – Portugal
Tiragem: 750 exemplares

ﬁnamento lhe trouxe muito trabalho
tendo a agenda preenchida até ao
ﬁnal do mês.
Fotógrafa vê bebés primeiro que os
avós
Atualmente dedica o estúdio, no Ro
sário, quase em exclusivo, à fotograﬁa
de recémnascidos: “há bebés que
vêm cá nascer vindos do Pico, do Faial,
Santa Maria e como eles têm um ti
ming para voltar, saem do hospital e
vêm para aqui direto, às vezes os avós
nem viram ainda os seus netos e eu já
os estou vendo”, conta. Antes da pan
demia, fazia em média 12 sessões por
dia, agora faz no máximo seis. “Já
tinha um cuidado extremo com a lim
peza mas agora redobrei esses cuida
dos, o estúdio acaba por ser muito
grande para limpar, desinfetar e tive
que reduzir as sessões para ter o estú
dio limpo”, explica a fotógrafa.
Para o ano pretende retomar a foto
graﬁa de casamentos. Garante que as
reservas são mais, nesta altura, do que
em anos anteriores, sobretudo de es
trangeiros que procuram cada vez
mais os Açores para casar.
Sara Sousa Oliveira
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Mais conteúdos aqui.
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Tudo por um pedacinho de Pão

João Ponte
Padre

Na primeira quinzena do
mês passado realizaramse no
Concelho da Povoação as Festas
do Corpo de Deus. Eu ainda mal
sabia o que era o mundo e já nos
meus ouvidos ressoava a fama
destas Festividades.
Apenas há cerca de seis anos
pude ver com os meus olhos o
que havia recebido como teste
munho. As Festas do Corpo de
Deus são realmente magníﬁcas e
os seus esplêndidos tapetes de

Obituário

ﬂores atraem uma multidão de
crentes e curiosos que se deixam
fascinar por tamanha beleza. Este
ano, pelas razões conhecidas, não
foi possível a Festa nos moldes
habituais. Não houve tapetes de
ﬂores, foguetes, bandas de mú
sica, nem Procissão ou arraial.
Nem mesmo a grande multidão
de crentes ou curiosos acorreu à
Vila Povoacense e, para muitos,
não houve festa.
Há dias veiome à memória a
minha professora de Latim que in
sistia connosco, e bem, para que
conhecêssemos a etimologia das
palavras e a origem das coisas.
Comecei a pensar no que origi
nou a Festa do Corpo de Deus e ﬁ
quei fascinado pela redescoberta
que ﬁz, como se de algo de novo
se tratasse. Aﬁnal, a Vila da Po
voação transformase num verda
deiro jardim paradisíaco em Festa

por causa de um pedacinho de
pão, que talvez seja a matéria
mais pobre em comparação com
toda a beleza que envolve a Vila
naqueles dias. Mas, para muitos,
Aquele pedacinho de Pão é o
mais importante da Festa, pois
tratase de Jesus Cristo, Deus con
nosco, professado como tal pela
Fé na Eucaristia. Por causa Dele,
várias pessoas doamse constan
temente, tornandose pão par
tido e repartido para alimentar a
fome de muitos.
Há muita fome, não apenas de co
mida, mas também de presença e
de amor. E bastará, um pedacinho
de pão para fazer toda a diferença
na vida daquele que tem fome.
Sim, apenas um pedacinho de
amor e a vida acontecerá. Aﬁnal,
todos necessitamos de um peda
cinho de pão para podermos
viver.

Passatempo

Rosário
José de Sousa Bilhete
Nasceu: 12121943
Faleceu: 21052020

Mª Adelina Bernardo Laranja
Nasceu: 05021936
Faleceu: 29052020
José F. Pacheco Eleutério
Nasceu: 06121982
Faleceu: 30052020

Santa Cruz
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Descubra as sete diferenças

Rosa de Jesus Carvalho
Nasceu: 14091929
Faleceu: 04062020

Atalhada
João Luís Cordeiro Cabral
Nasceu: 31121973
Faleceu: 23052020

Horóscopo
Carneiro (21/3 a 20/4)

Balança (24/9 a 23/10)

A vida afetiva reﬂete a ne
cessidade de comunicação, que consti
tui um fator importante na relação, de
modo a poder expressar os seus pensa
mentos. A nível proﬁssional, podem sur
gir soluções de onde menos espera e vai
descobrir os apoios essenciais para con
seguir alcançar melhores proveitos.

A vida afetiva acusa falhas na
comunicação e diﬁculdades de expres
são dos seus sentimentos. Procure ado
tar uma atitude assertiva e
compreensiva. A nível proﬁssional, apre
sente as suas ideias de forma muito ob
jetiva e fundamente bem as suas opções
para conseguir defender os seus propó
sitos.

Touro (21/4 a 21/5)

Escorpião (24/10 a 22/11)

A vida afetiva atravessa um
período de segurança e de tranquili
dade. Em todos os setores tem a possi
bilidade de colocar os seus planos em
prática. A nível proﬁssional, a sua evolu
ção vai depender exclusivamente da sua
capacidade de tomar iniciativas e deci
sões sobre o futuro da sua carreira.

A vida afetiva decorre favo
ravelmente no sentido de assumir com
promissos de âmbito familiar e de
materializar projetos em termos de ma
ternidade. A nível proﬁssional, tratase
de uma época muito protegida. Sente
que tem todos os meios necessários
para realizar os seus projetos com su
cesso.

Gémeos (22/5 a 21/6)

Sagitário (23/11 a 21/12)

A vida afetiva marca novas
possibilidades de recomeçar um ro
mance excitante, mas tente aprofundar
o conhecimento acerca do outro ele
mento do par. A nível proﬁssional, as
suas tarefas diárias vão ﬂuir de uma
forma concreta e sem problemas incon
tornáveis. Pode receber apoios de um
familiar.

A vida afetiva beneﬁcia do
seu entusiasmo reforçado, que atrai
aventuras muito escaldantes. Aproveite
este ciclo auspicioso, mas evite confu
sões. A nível proﬁssional, a conjuntura
trazlhe ótimas novidades e dálhe a
possibilidade de superar eventuais obs
táculos para poder realizar planos.

Caranguejo (21/6 a 23/7)

Capricórnio (22/12 a 20/1)

A vida afetiva vivencia mo
mentos muito intensos. Vai sentir a
energia apropriada para poder partilhar
emoções fortes com as pessoas circun
dantes. A nível proﬁssional, está com a
coragem indispensável para seguir a sua
intuição e aproveitar as oportunidades
que lhe trarão ótimos resultados.

A vida afetiva é indispensá
vel para o seu bemestar e não pode en
contrar satisfação apenas no campo
social. Comece por elevar o seu amor
próprio. A nível proﬁssional, encontra
se com grande capacidade de trabalho
e conseguirá ter a argumentação neces
sária para atrair os apoios que precisa.

Leão (24/7 a 23/8)

Aquário (21/1 a 19/2)

A vida afetiva está inclinada
para as suas carências pessoais. É tempo
de receber de retorno tudo o que se
meou e vai ter de enfrentar obstáculos.
A nível proﬁssional, decerto vai ter de
colocar o seu orgulho de parte para
poder aceitar novos projetos e desen
volver outros métodos de trabalho.

A vida afetiva retrata a qua
lidade das suas relações e receberá de
retorno tudo o que semeou nos últimos
anos. É tempo de conquistar a liber
dade. A nível proﬁssional, novos proje
tos trazemlhe realizações e progressos.
Coloque a sua argúcia intelectual a fun
cionar perante os novos desaﬁos

Virgem (24/8 a 23/9)

Peixes (20/2 a 20/3)

A vida afetiva recebe boas
inﬂuências do regente Mercúrio, que
lhe permite harmonizar a sua relação
amorosa, de modo a encontrar a tran
quilidade. A nível proﬁssional, segura
mente, terá de tomar decisões cruciais
para conseguir concretizar os seus pla
nos e poder melhorar o setor econó
mico.

A vida afetiva possibilitalhe
renovar laços, trocar afetos e consolidar
a sua relação amorosa. Se está disponí
vel, pode iniciar uma nova paixão. A
nível proﬁssional, terá uma ideia que lhe
poderá trazer soluções deﬁnitivas no
que diz respeito a um problema que se
arrasta há muito tempo.

Cabouco
Laureano Barbosa
Nasceu: 18041932
Faleceu: 22052020

Água de Pau

Solução

Astrólogo Luís Moniz
Site: http://meiodoceucomsapopt.webnode.pt/

Olivério Manuel Sousa
Nasceu: 09091962
Faleceu: 30052020

Email: rikinhoastro@hotmail.com
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OPINIÃO

Ameaça ou Oportunidade

Adriana Rebelo
Gerente imobiliária

A pandemia da Covid19
gerou uma crise sanitária e econó
mica inesperada, com efeitos nos
comportamentos sociais  coletivos e
individuais  tendo um impacto direto
no êxito ou fracasso dos negócios, no
meadamente no setor imobiliário e
no turismo.
Consoante a perspetiva de cada indi
viduo, mais ou menos pessimista ou
otimista, congeminamse cenários e
profecias pouco fundamentadas, es
quecendo o fundamental, o denomi
nador comum de todas as crises e até
da própria vida – A Mudança.
As crises obrigam nos como indiví
duos e sociedade a adaptar e a alterar

o nosso plano de vida e nas empresas
o seu plano de negócio, de modo a
mitigar a ameaça e alavancar as opor
tunidades.
A história evidencia que as crises tam
bém trazem progressos e desenvolvi
mento para os indivíduos ou para as
sociedades que melhor se adaptam e
descobrem as oportunidades. A cria
tividade nasce da angústia. É nas cri
ses que nascem os inventos, os
descobrimentos e as grandes estraté
gias. Quem supera a crise, supera a si
mesmo sem ter sido superado. É na
crise que se aﬂora o melhor de cada
um.
Ao que nos diz respeito, Portugal tem
tido um comportamento, até à data,
exemplar, recebendo elogios de todos
os quadrantes. Somos o terceiro país
do mundo com mais reservas de ho
téis neste verão. Nos Açores consegui
mos lidar com esta pandemia de uma
forma positiva, o que se deve não só
às medidas tomadas pelas nossas au
toridades mas também da crescente
consciência que cada um tem dos
seus direitos e deveres de cidadania.
Só existirá uma comunidade de valor
se cada um de nós for um cidadão de

valor. Esta pandemia veio provar que
apesar de algumas exceções, no geral
somos um povo de valor. Veio nos en
sinar a SER e a ESTAR, e assim pouco
a pouco crescer para que possamos
ser um povo realizado.
O turismo e o imobiliário nos últimos
anos contribuíram para o crescimento
económico do nosso país e região. Re
lativamente ao turismo, tivemos re
pentinamente um grande ﬂuxo de
visitantes e discutiase sobre os seus
efeitos colaterais no quotidiano dos
residentes e no meio ambiente. Esta
pausa dános a oportunidade de re
ﬂetir e de nos reposicionar neste mer
cado e de encontrar uma forma de
conservar e preservar as nossas bele
zas naturais únicas e sublimes para
tornar o destino Açores ainda mais
apelativo e assim de modo a acres
centar valor para todos os Açorianos.
Estamos a ser presenteados com uma
oportunidade única de INOVAR.
No que diz respeito ao ramo imobiliá
rio, é claramente um setor essencial
para o nosso crescimento económico.
Já provou ser um dos primeiros seto
res capaz de se reerguer depois de
uma crise, conseguindo atrair riqueza

e capital ao nosso Pais. O imobiliário
é sem dúvida um dos motores princi
pais para relançar a economia. O in
vestimento imobiliário tem gerado
anualmente 30.000 milhões de euros
e representa 15% do nosso PIB. Gera
muito emprego e coleta muitos mi
lhões de euros de impostos. Lamen
tavelmente tem sido um setor
esquecido, e que merecia uma maior
digniﬁcação das entidades.
O imobiliário é o que mais atrai inves
timento estrangeiro. É urgente atrair
investimento para voltarmos a cres
cer.
É um momento de melhorar a trans
parência no setor e de melhorar a tão
falada desburocratização, que tem
sido apontado como um fator menos
positivo para os investidores. Tam
bém é o momento de melhorarmos
e nos adaptarmos às novas ferramen
tas de inteligência artiﬁcial que vieram
para ﬁcar. Os clientes procuram clara
mente esta mudança de mais infor
mação digital e mais autonomia.
Como a conclusão do negócio imobi
liário não depende exclusivamente da
vertente económica é preponderante
que as relações interpessoais se man

tenham. A nova realidade da transi
ção do oﬄine para o Online vem com
plementar e preencher uma lacuna já
detetada em várias áreas de negócios,
mas nunca irá substituir o contacto
humano. Agências imobiliárias e con
sultadoria personalizada humanizam
a atividade através da transmissão de
conﬁança, valores emocionais, credi
bilidade e segurança  fatores essen
ciais para a aﬁrmação do negócio. De
facto, o fator humano tem um papel
fundamental e inegável. O aperto de
mão no momento em que se conclui
o negócio é um legado insubstituível.
Apesar da pandemia, os negócios
continuam, há sempre quem precise
de comprar e quem precise de ven
der. Em todas as etapas os clientes ne
cessitam de apoio.
Acredito que este momento será mais
uma altura de oportunidades do que
de fragilidades, para quem souber
aproveitar esta fase para se reinventar
e melhorar a qualidade do seu ser
viço.
Olhemos para o futuro com otimismo
e garra. Nada será como dantes. Será
ainda melhor.

Da saga  “A arte não serve para nada, a não ser para nos salvar a vida!”
Quando me convidaram
para escrever este artigo de opinião,
quis esperar até pisar novamente o
solo da ilha para o fazer. Por ser o pri
meiro, por ser para o Diário da minha
terra e por haver qualquer coisa no ar
da ilha que ajuda à inspiração. Con
tudo, nunca tive dúvidas sobre o que
escrever, por ser algo que, neste mo
mento, me aﬂige a alma e deveria, se
ainda não o faz, aﬂigir a todos os que
cá vivem – a situação da cultura nos
Açores.
Cultura essa que ocupou um lugar de
destaque para cada um de nós du
rante o período de conﬁnamento,
mas que hoje se vê relegada para se
gundo plano por uma única razão –
falta de iniciativa política.
Com efeito, não nos faltam bons ar
tistas, não nos falta a inspiração que
PUB.

se respira em qualquer canto desta
ilha, não falta organização nem von
tade por parte dos artistas, mas falta
sim o apoio do poder político a uma
causa que parece silenciosa, quando
deveria ser bastião desta nova fase de
desconﬁnamento no arquipélago.
Ao invés, os artistas açorianos, louva
dos nos mais variados eventos orga
nizados pelas autarquias e pelo
governo regional, estão agora a ser
calmamente esquecidos por quem de
direito e a verem todas as áreas de
atividade retomarem, menos a sua.
De facto, desde 1 de Junho de 2020
que podem abrir ginásios, restauran
tes e bares mas a proibição de orga
nização de eventos só é levantada no
arquipélago a 1 de Julho de 2020, ao
contrário do estipulado para o resto
do país e sem ser apresentada qual

quer justiﬁcação aos principais lesa
dos – os artistas.
Lesados estes que, no silêncio dos
seus lares, passam fome, têm contas
atrasadas, rendas por pagar, e a situa
ção apenas não é mais dramática por
que, num meio típicamente de
competição, as pessoas, e em especial
o Ricardo Cabral, agente cultural que
dispensa apresentações, se têm unido
e demonstrado um espírito de solida
riedade e entreajuda nunca antes
visto.
Para se ajudarem uns aos outros, or
ganizaram angariações de fundos e
alimentos, criaram a União Audiovi
sual dos Açores, chamaram a atenção
para o problema nos mais variados
meios de comunicação social, ﬁzeram
pedidos diretos a várias autarquias lo
cais (que viram recusados) e nunca

baixaram os braços.
Mas falhou o essencial: a resposta so
cial e política a um problema que é
grave e não se compadece com as
medidas adotadas. Os apoios existen
tes não são adequados, nem pensa
dos para os trabalhadores
independentes que são os artistas –
com um rendimento errático e sazo
nal, muitas vezes com dívidas à Auto
ridade Tributária e Segurança Social, e
com uma instabilidade laboral cons
tante.
E falta, acima de tudo, deixarem os ar
tistas fazerem aquilo que sabem fazer
melhor – viverem (d)a sua arte. Por
que se o poder político criar as condi
ções para que os artistas açorianos
possam voltar a laborar e, mais ainda,
possam ter um rendimento digno
com que viver, creio que em muito

Diana Cabral Botelho
Advogada

pouco tempo, conseguirão ter a força
para fazer aquilo que sempre ﬁzeram:
salvaremse e salvarem os outros pelo
caminho, ao tornarem este mundo
um sítio melhor.
E por isso, a todos vós, Obrigada.

