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Inetese retoma aulas em cenário de “incerteza 
enorme” mas com experiência acumulada  

Segundafeira, 14 de se
tembro. É o dia que afiança al
guma previsibilidade em tempos 
marcadamente imprevisíveis. É o 
dia previsto para a retoma das 
aulas presenciais no Inetese – Ins
tituto de Educação Técnica Escola 
Profissional de Lagoa, localizada 
na Avenida Vulcanológica, na zona 
da Atalhada. 
“O início do próximo ano letivo é 
de uma incerteza enorme”, co
meça por dizer ao DL o diretor pe
dagógico da escola, Jorge 
Marques, salientando a necessi
dade de alterar o normal funciona
mento da instituição devido à 
pandemia da covid19. O caso 
mais evidente nas mudanças tem 
a ver com o “número máximo de 
alunos por sala” – “há que cumprir 
o distanciamento social” –, um nú
mero que ainda não está definido. 
“Em tempo oportuno haveremos 
de encontrar resposta”. Para já, 
uma certeza: serão cumpridas “es
crupulosamente todas as orienta
ções emanadas das entidades 
competentes”.  
Ainda assim, todos os cenários 
estão em cima da mesa. “Temos 
de saber lidar com esta incerteza”, 
realça o diretor, que não “descarta 
a possibilidade de as escolas volta
rem a encerrar” – até porque pode 
ocorrer uma segunda vaga do 
surto da covid19. Se assim for, a 
escola está mais preparada para 
recorrer ao ensino à distância. 
“Não sendo fácil, a acontecer, 
acredito que será mais fácil por
que há um capital de experiência 
acumulado, há um percurso reali
zado e as experiências vividas 
serão uma mais valia para enfren
tarmos aquilo que são os desafios 
futuros”.  
As “experiências vividas” de que 
fala o diretor da escola dizem res
peito às consequências da pande
mia no funcionamento do Inetese. 
A 15 de março, a escola encerrou, 
tal como tantas pelo país afora. 
“Tivemos de enveredar pelo en
sino à distância, mas a escola não 
estava preparada. Não só a escola, 
mas os professores e os alunos”, 
refere. Mas, perante as adversida
des, o diretor garante que a res
posta foi “rápida” e eficiente”, 
graças à “mobilização de todos”, 
num trabalho “exigente” de 

“adaptação a uma nova reali
dade”.  
Entre os desafios, houve um em 
particular que afetou diretamente 
os alunos. Faz parte da planifica
ção do curso a realização de um 
estágio, uma parte importante da 
componente letiva. Com tudo en
cerrado, o estágio teve de ser 
substituído por uma “prática simu
lada”, uma forma de “responder 
aos imperativos legais”, cum
prindo a legislação e “dando todas 
as condições aos formandos”. Os 
alunos de animação turística, por 
exemplo, tiveram de realizar um 
vídeo de promoção da ilha de São 
Miguel, conforme um conjunto de 
orientações. No balanço da pande
mia, Jorge Marques faz questão de 
destacar o trabalho da administra
ção regional, que “soube transmi
tir” as “orientações específicas” 
para garantir o “superior interesse 
dos alunos”. “O balanço é franca
mente favorável, conseguimos 
vencer os constrangimentos pro
vocados pela pandemia”, garante.  
 
Um novo curso para o futuro 
A pandemia também teve outro 
tipo de impactos no instituto – e 
uns até foram positivos. Vendo 
uma oportunidade na dramática 
situação dos muitos trabalhadores 
que se encontram em layoff, a 
Inetese pretende organizar “com 

alguma brevidade” formações 
destinadas aos funcionários na
quela situação. “O objetivo é os 
trabalhadores estando em layoff 
terem uma oportunidade de ad
quirir novas competências, dando 
também resposta capaz aos em
presários”, afirma o diretor, sem, 
no entanto, especificar o conteúdo 
dos cursos previstos.  
Além desta formação, a escola irá 
abrir um curso novo para próximo 
ano letivo: o curso de auxiliar de 
saúde, que terá a duração de três 
anos. Um curso que nasceu articu
lado a um dos maiores projetos 
previstos para os próximos tempos 
no concelho da Lagoa. Correção: a 
um dos maiores investimentos em 
toda a região. “O curso de auxilia
res de saúde está pensado em re
sultado de uma parceria 
estratégica que a escola dispõe 
com o Hospital Internacional dos 
Açores, que se estima que abrirá 
portas a partir de novembro pró
ximo”. Resultante dessa estratégia, 
os alunos poderão fazer estágio no 
futuro hospital privado, que ganha 
“profissionais altamente qualifica
dos”, profissionais estes de que 
“irá precisar em número significa
tivo”. Um curso que já tem “vários 
candidatos em lista espera”.  
Além deste, o Inetese oferece ou
tros três cursos: técnico de ven
das, rececionista de hotel e 

técnico de distribuição. No total, a 
escola prevê receber cerca de 76 
alunos no próximo ano letivo, mas 
o número poderá aumentar em 
virtude da “tipologia das forma
ções”. “É expectável que venha a 
aumentar”, diz, referindose à pre
visão de 76 alunos.  
 
As escolas profissionais 
Fez em fevereiro um ano desde 
que o Inetese se instalou no antigo 
edifício da pousada da juventude 
da Lagoa. É a sede do instituto que 
também tem um polo em Angra 
do Heroísmo. É uma das 17 esco
las profissionais situadas nos Aço
res – segundo o portal da 
educação do Governo Regional. E, 
Jorge Marques não tem dúvidas: a 
região ganharia se o número de 
escolas profissionais aumentasse. 
“A região tem muito a ganhar com 
uma diversidade e desenvolvi
mento do ensino profissional”, diz 
o professor, defendendo, que, 
para isso, devia ser dada às escolas 
a opção de as escolas aumenta
rem a oferta letiva, através da 
“aprovação de um maior número 
de cursos”.  
Entre as vantagens do ensino pro
fissional, o diretor pedagógico da 
Inetese destaca o “caráter prático” 
das aulas, que permite aos alunos 
ficarem aptos às “exigências do 
mercado de trabalho”. Além da 

conclusão do 12.º ano, os cursos 
oferecem a “possibilidade de in
gresso no ensino superior” e for
nece aos alunos uma “bagagem 
muito significativa”. Uma bagagem 
“que lhes poderá dar uma vanta
gem” aquando da frequência na 
universidade. “É a minha opinião, 
vale o que vale, mas estou con
victo disso: o ensino profissional 
tem qualidade superior àquele 
que tem sido desenvolvido nas es
colas ditas de ensino regular”. 
Para o professor, o ensino profis
sional poderia ser uma aposta 
para combater os frágeis níveis de 
educação nos Açores, região que 
apresenta a taxa de abandono es
colar precoce mais elevada do país 
(27%, enquanto a média nacional 
foi de 10,6%  dados da Pordata). 
Para justificar a posição, Jorge 
Marques recorre à própria expe
riência, uma vez que a escola re
cebe “todos os anos” uma “grande 
quantidade de jovens” que “não 
foram bemsucedidos no ensino 
secundário”. “Uma parte significa
tiva desses alunos malsucedidos 
acaba por ingressar no ensino pro
fissional e acaba por ser bemsu
cedido, porque cumprem com os 
seus deveres no domínio aprendi
zagem e concluem o curso no 
tempo devido”.  

RUI PEDRO PAIVA

Escola profissional retoma as aulas na terceira semana de setembro, num cenário ainda im
previsível devido à covid19. A certeza é que abrirá com novos cursos e formações 
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Novo curso de auxiliar de saúde vai funcionar em parceria com o Hospital Internacional dos Açores que deverá ficar concluído este ano
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A importância da Comunidade Educativa na Alimentação 

São milhares os jovens que 
neste mês de Setembro iniciam um 
novo ano escolar. Regressam a uma 
rotina feita de pequenas ansiedades, 
novos colegas, novos professores e 
também novas matérias para estudar. 
Muito regressam também para o es
paço escolar onde irão permanecer 
muitas horas por dia. Este será um es
paço de estudo mas, ao mesmo 
tempo, um local de convívio e alimen
tação. 

É na escola, por vezes mais do que em 
casa, que se aprende a gostar de cer
tos alimentos, a provar pela primeira 
vez alguns pratos e a conviver em 
torno das pequenas refeições. A es
cola é por isso um local onde se 
aprende mais do que matemática ou 
português. É onde se aprende a 
comer quase sem se dar conta disso. 
Tremenda responsabilidade esta. Por
que, e como diria o mestre Emílio 
Peres (1982) “A alimentação é a base 
de todo o desenvolvimento, contri
buindo para sermos pequenos ou 
grandes, imbecis ou inteligentes, frá
geis ou fortes, apáticos ou interve
nientes, insociáveis ou capazes de 
saudável convivência… no fundo 
somos aquilo que comemos.” 
Hoje  sabemos  que  quando  falta  o  

pequeno almoço  piora  a  atenção  na  
escola.  Sabemos também que jovens 
com défices nutricionais possuem 
menores capacidades e aptidões para 
a aprendizagem e a realização de tra
balho, bem como menor imunidade e 
resistência a infecções. 
Tendo em atenção estes aspectos, a 
escola torna se num espaço central 
para a aprendizagem da boa alimen
tação. E como pode ela cumprir estes 
objetivos? Hoje sabemos que se 
aprende a comer… comendo. Ou seja, 
mais do que identificar onde estão os 
minerais ou as proteínas, os jovens 
que frequentam uma cantina ou bar 
escolar devem encontrar alimentos 
saudáveis, apetecíveis, bem apresen
tados e também a um preço razoável. 
Para que tal aconteça devem constar 

como objetivos entre a comunidade 
educativa: 
 Ajudar as crianças a aprender com
petências e não apenas factos. Por 
exemplo, ensinando a cozinhar o bá
sico de forma saudável. 
 Dar aos alunos repetidas oportuni
dades de comer de forma saudável na 
escola. Por exemplo, disponibilizando 
sumos de laranja naturais a baixo 
custo. 
 Transformar as aulas de educação ali
mentar em algo emocionalmente 
apelativo e participativo. Por exemplo, 
envolvendo os produtores locais e os 
seus produtos através de provas de 
alimentos ao longo das estações do 
ano. 
 Envolver toda a comunidade educa
tiva e construir mensagens de alimen

tação saudável, consistentes, como 
parte integrante do resto das ativida
des escolares. 
 Envolver os encarregados de educa
ção, divulgando antecipadamente  as  
estratégias  e  iniciativas para promo
ver a alimentação saudável na escola. 
A escola do seu educando ensina a 
comer saudável… comendo? Ou ape
nas ensina de forma teórica a boa ali
mentação, continuando a oferecer 
comida de má qualidade, rica em açú
car e gordura, de baixo valor nutricio
nal e afastada dos hábitos e tradições 
da região? Se assim é, a responsabili
dade   também   é   sua,   envolvase   
na   comunidade   educativa   e   cola
bore   no desenvolvimento saudável 
das novas gerações.

Catarina Rola
Nutricionista 

A Sua Saúde Sempre

A obra incide sobre os fi
lhos e os servos da freguesia de 
Nossa Senhora do Rosário. “Os fi
lhos são os naturais de cada fre
guesia e os servos são os membros 
do clero que passaram por ela”, co
meça por explicar o autor ao Diário 
da Lagoa. Júlio Tavares Oliveira 
passou muitas horas a ler, investi
gar, reunir e entrevistar quem é 
próximo de quem serviu a paró
quia: “falei com muita gente, com 
muitos familiares dos membros do 
clero aqui da Lagoa o que implica 
muita disponibilidade em termos 
de tempo, em termos de sacrifício 
pessoal e dispende muita energia 
por parte de quem o faz”. E esta é 
a segunda vez que o autor se de
dica ao tema, depois de em 2017 
ter publicado o “Santa Cruz: filhos 
e servos”.  
O autor diz que a intenção foi con
tinuar o trabalho iniciado com o 
volume anterior, desta vez, sobre a 
paróquia de Nossa Senhora do Ro
sário: “ é um projeto de investiga
ção histórica local e religiosa que 
eu acho bastante pertinente por
que com estes dois volumes conse
guimos incluir também o lugar da 

Atalhada e Cabouco até 1980”. 
 
Quatro séculos com 150 responsá
veis 
O trabalho de recolha e compila
ção desdobrase ao longo de 130 
páginas, uma edição de autor que 
se estendeu por vários meses. “Um 
trabalho deste tipo costuma de
morar entre seis e sete meses con
tudo este livro esteve a marinar 
durante dois anos tendo sido aper
feiçoado, limado e só passado este 
tempo decidi avançar com a publi
cação”, explica o autor.  
Na obra “Nossa Senhora do Rosá
rio: filhos e servos”, estão cerca de 
150 membros do clero, entre vigá
rios, curas, ecónomos ou padres 
encomendados, que substituem 
outros provisoriamente, entre o 
século XVI e inícios do século XXI. 
Para a investigação, o escritor la
goense recorreu “a fontes de vá
rios tipos como os assentos de 
batismo, casamento, óbito, arqui
vos das paróquias, também ao 
fundo Alexandre Alvim constituído 
por verbetes biográficos de vários 
membros do clero dos Açores”, 
tudo isto, somado às informações 

do registo do Movimento Religioso 
de Nossa Senhora do Rosário, às 
entrevistas a várias pessoas do 
concelho e aos jornais.   
Aquilo que o autor considera ter 
sido o mais interessante ao longo 
do trabalho “foi descobrir não 
tanto os servos, porque acabam 
por ser muito conhecidos, mas os 

naturais da freguesia, porque não 
tinha ideia de que eram tantos, são 
para cima de 50 nos dois volumes”, 
sublinha.  
Para completar o estudo sobre o 
clero da Lagoa fica a faltar Água de 
Pau e Ribeira Chã mas o autor ga
rante que já está a “desenvolver 
esforços” para que essas duas  fre

guesias possam ter em breve os 
respetivos percursos históricos  em 
livro.  
A obra é prefaciada pela Diretora 
Regional da Cultura, Susana Gou
lart, tendo também uma nota da 
Presidente da Câmara de Lagoa, 
Cristina Calisto.  

SARA SOUSA OLIVEIRA

“Nossa Senhora do Rosário: filhos e servos”      
retrata clero da freguesia
Livro histórico do lagoense Júlio Tavares Oliveira compila registos de 150 responsáveis pelo culto da 
paróquia ao longo dos últimos séculos

FOTO SARA SOUSA OLIVEIRA

Autor Júlio Tavares Oliveira tem intenção de continuar o estudo e abranger mais freguesias
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Ao contrário de outras instituições, a covid19 não acarretou mudanças profundas no Parque 
de Ciência e Tecnologia, que quer continuar a crescer no concelho e no mundo

Quer pela crise econó
mica provocada pela estagnação 
dos serviços, quer pelas mudanças 
repentinas no quotidiano de cada 
um, não é novidade que a pande
mia da covid19 paralisou o 
mundo. Uma das faces mais visí
veis no mundo laboral foi a neces
sidade de recorrer ao teletrabalho, 
uma adaptação penosa em muitos 
casos – mas não no caso do Nona
gon.  
Sendo um parque de ciência e tec
nologia, a adaptação às exigências 
do teletrabalho foi mais pacífica 
do que na maioria dos outros se
tores: quer para a administração 
do parque, quer para as empresas 
ali sediadas. “Toda a equipa trans
feriu a sua atividade para a moda
lidade de teletrabalho e, 
felizmente, quer para os colabora
dores, quer para as empresas ins
taladas, tornouse relativamente 
simples, dada a área de atuação, 
ao contrário do que provavel
mente terá acontecido noutras 
áreas de negócio”, explica ao DL 
Arnaldo Machado, presidente do 
conselho de administração do No
nagon, salientando que a adapta
ção teve de ocorrer com a “maior 
celeridade possível e com os re
cursos disponíveis”.  
Outra consequência da pandemia 
da covid19 foi a crise económica, 
que determinou o encerramento 
de empresas um pouco por todo o 
mundo. Sobre as dificuldades sen
tidas pelas empresas no Nonagon, 
Arnaldo Machado destaca o “re
forço do apoio às empresas das 

áreas tecnológicas”, promovido 
pelo Governo Regional, que “de
terminou a isenção do pagamento 
às empresas e associações pela 
utilização dos espaços” nos meses 
de abril, maio e junho. Já para 
substituir a atividade frequente de 
formações, palestras e workshops, 
foram “realizados webinares sobre 
diversas temáticas com inegável 
interesse para as empresas regio
nais”, para conseguir “dar conti
nuidade à atividade”. 
 
Criar emprego e novos produtos  
Localizada na zona do Tecnopar
que, o Nonagon foi inaugurado em 
2015, tendo atingindo a lotação 
máxima em 2018. Foi o primeiro 
Parque de Ciência e Tecnologia da 
região. “Com cinco anos de exis
tência atingimos em 2018 100% 
da sua capacidade de ocupação e 
contamos neste momento com 28 
empresas, entre pequenas e mé
dias empresas (PME’S) e startups, 
sobretudo na área das tecnologias 
de informação e comunicação e 
das indústrias culturais e criativas”, 
descreve Arnado Machado. No 
total, o Nonagon tem cerca de 
“200 habitantes”, que estão inse
ridos num “ecossistema de inova
ção”. O objetivo é potenciar o 
“desenvolvimento da capacidade 
de investigação” em diversas 
áreas, sobretudo através do “uso 
intensivo das novas tecnologias”.  
Por sua vez, a administração do 
parque procura apoiar as empre
sas ali sediadas. Seja fornecendo 
“serviços especializados”, seja 

“acompanhando o desenvolvi
mento dos negócios”, seja facili
tando a “articulação com veículos 
de financiamento”. O parque tam
bém procura, através da consulta
doria, ajudar as empresas nas 
questões de propriedade intelec
tual dos produtos e no acesso a la
boratórios para que os produtos 
possam ser testados antes de irem 
para o mercado. No final do pro
cesso, existem dois objetivos: criar 
“emprego qualificado” e lançar 
“novos produtos e serviços de ele
vado valor acrescentado”. 
“O Nonagon oferece condições 

bastante vantajosas para quem 
pretende instalarse no parque, 
proporcionando inúmeras oportu
nidades para o desenvolvimento 
dos respetivos projetos, através de 
iniciativas de cooperação a nível 
regional, nacional e internacional”. 
Entre as parcerias, Arnaldo Ma
chado faz questão de destacar as 
seguintes instituições: Universi
dade dos Açores, a Altice, a Uni
versidade de Massachusetts (nos 
Estados Unidos), a Agência Nacio
nal de Inovação e a rede europeia 
de startups (SERN). 
  
Da Lagoa para o mundo 
Apesar de inserido na rota da tec
nologia internacional, o Nonagon 
também quer ter impacto local. 
Para isso, procura relacionarse 
com várias instituições do conce
lho  a começar pela câmara muni
cipal: “ao nível do concelho, 
possuímos uma estreita relação, 
winwin, com a Câmara Munici
pal”, assinala, referindo que o mu
nicípio tem prestado todo o “apoio 
necessário no desenvolvimento 
das atividades”.  
O Nonagon também é “parceiro” 
do núcleo de empresários da 
Lagoa (NELAG) que já tem mar
cado presença na vida do parque, 
mas que se prevê que venha a ter 
uma presença ainda mais ativa. 

“Dado o interesse de ambas a par
tes em reforçar as iniciativas de 
cooperação, o âmbito de atuação 
deste protocolo será muito breve
mente revisto com vista à criação 
de sinergias que permitam um 
ainda maior envolvimento”, 
avança.  
Também tem parcerias com o vizi
nho Expolab, o Centro de Ciência 
Viva, e com o Centro Social e Cul
tural da Atalhada no âmbito Co
derdojo. O Coderjojo, explica 
Arnaldo Machado, é uma “comu
nidade internacional de clubes de 
programação” para jovens entre 
os 9 e os 17 anos, que assim 
“aprendem a programar num am
biente seguro”.  “Para além de de
senvolverem nos jovens as 
competências para a programa
ção, ajudam a estimular o raciocí
nio e a melhorar a capacidade de 
resolução de problemas”.  
O impacto no concelho estendese 
aos vários eventos que o parque 
tem vindo a realizar, e que têm tra
zido à Lagoa “oradores de todo o 
mundo”. É exemplo o Startup 
Weekend Azores, que na última 
edição reuniu 250 participantes 
provenientes de todo o arquipé
lago, do continente e dos Estados 
Unidos. E ainda o Azores Tek, um 
“evento pioneiro nos Açores”, que 
contou em 2018, aquando da pri
meira edição, com 600 participan
tes e 65 stands ao longo de uma 
área de exposição de 400 metros 
quadrados.  
Eventos que, assegura o presi
dente do Nonagon, têm impactos 
diretos “na economia e desenvol
vimento do concelho”. Um im
pacto que deverá aumentar nos 
próximos anos, uma vez que o No
nagon irá ser ampliado, através da 
construção de mais um edifício ao 
lado do atual. Um investimento de 
6,4 milhões de euros, que estará 
pronto daqui a dois anos. “Crescer 
em qualidade e em consequência, 
é o objetivo do Nonagon, para di
versificar serviços e amplificar a 
capacidade de intervenção junto 
do radar de foco. A construção de 
mais um edifício para o Nonagon 
fará toda a diferença nesta preten
são”. Crescer na promoção inter
nacional, alicerçado à ligação local. 

RUI PEDRO PAIVANonagon tem 28 empresas e cerca de 200 pessoas a trabalhar no edifício na freguesia do Rosário

Arnaldo Machado integra conselho de administração do Nonagon

Nonagon. Crescer na Lagoa para ter impacto no 
mundo da tecnologia  

FOTO DR
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Pedidos de apoio social aumentaram na Lagoa
Presidente da autarquia diz que a maioria das ajudas estão relacionadas com a alimentação sendo o 
setor do turismo um dos mais afetados. Cristina Calisto fala sobre o futuro do concelho e explica o 
que pensa da polémica em torno da academia de futebol projetada para o Tecnoparque  

Numa conversa que durou 
cerca de meia hora, Cristina Calisto 
não fugiu à polémica que já deu ori
gem a várias notícias na imprensa re
gional e até nacional: a construção de 
uma academia de futebol na Lagoa. 
Considera que qualquer município 
“vê com bons olhos” o investimento 
que a empresa Azul Internacional 
quer fazer no concelho. A autarca, 
que assume os destinos do município 
há 5 anos, admite recandidatarse nas 
eleições do próximo ano, fala das 
obras em curso e do rasto deixado 
pela covid19 na Lagoa. 
 
DL: A pandemia afetou mais as famí
lias ou as empresas do concelho? 
Acabamos por ser duplamente afeta
dos em ambas as situações. As famí
lias porque à semelhança do que 
aconteceu um pouco por todo o país 
houve situações em que alguns ele
mentos do agregado tiveram de ficar 
em layoff. Por outro lado, viemos a 
assistir nos últimos anos a uma cres
cente procura da Lagoa para aloja
mentos sobretudo locais. Tudo o que 
estiver relacionado com o turismo 
teve uns meses muito complicados e 
naturalmente atravessam um pe
ríodo que não é de todo positivo. 
  
DL: Ao seu gabinete chegam que tipo 
de pedidos de ajuda? 
Até ao momento há 100 agregados 
familiares que têm ajuda e a resposta 
do município num total de cerca de 
350 pessoas. 80 por cento destes 
apoios foram sobretudo relacionados 
com a alimentação e 20 por cento em 
apoios à habitação porque algumas 
famílias, em virtude de terem ficado 
no regime de layoff, foram penaliza
das e portanto a câmara deu apoio 
nessa área.  
 
DL: O número de pedidos de apoio 
social aumentou? 
Aumentou. Os 100 agregados que eu 
referi são 100 novas famílias que não 
existiam, não faziam parte da ajuda 
normal que o município presta. Esta 
ajuda é prestada através do fundo de 
emergência social que é de emergên
cia, são ajudas pontuais, mas elas 
cresceram entre abril e junho. 
 
DL: O número de pedidos continua a 
aumentar ou já abrandou? 

Nesta fase está a abrandar.  
 
DL: Tem conhecimento de empresas 
que tenham fechado? 
Até ao momento a câmara não foi co
municada de nenhum encerramento 
em virtude da pandemia.  
 
DL: O apoio psicológico por parte das 
famílias foi muito requisitado? 
Não posso dizer que tenha sido a me
dida a que mais pessoas acorreram 
porque muitas das vezes nem foi por 
solicitação da pessoa, foi a percepção 
do gabinete de ação social que numa 
chamada, percebeu que a pessoa es
tava a atravessar um momento difícil, 
com alguma angústia, ansiedade e 
nós próprios desencadeamos o resto 
do processo de acompanhamento.  
 
DL: Enquanto autarca e responsável 
pelo Serviço Municipal de Proteção 
Civil, o que foi mais difícil para si? 
Sobretudo explicar a uma população 
idosa que tinha que ficar em casa. Por 
incrível que pareça, e sendo a popu
lação idosa  uma das de maior risco, 
foi a população que mais resistiu ao 
confinamento. Foi preciso sair do 
carro, ir a uma praça explicar, conven
cer as pessoas a irem para casa. 
 
DL: A Câmara foi gerida à distância, 
em teletrabalho, isso veio mostrar 
que é possível fazer quase tudo on‐
line?  
Quase tudo. Não se limpa caminhos 
sem ter as pessoas na rua, não se for
nece todo o tipo de serviços que uma 
autarquia fornece à população sem 
ter as pessoas no local a trabalhar.  
 
DL: O balanço do teletrabalho é po
sitivo? 
Sim, testou as nossas capacidades de 
resposta e preparou a autarquia para 
um cenário futuro. Fomos capazes de 
dar continuidade a todos os proces
sos administrativos mesmo estando 
em casa.  
 
DL: Os eventos deste ano foram can
celados. O valor dos eventos foi ca
nalizado para quê? 
Para o fundo social de emergência, 
cerca de 150 mil euros foram total
mente canalizados para responder às 
necessidades das famílias. 
 

DL: Relativamente aos investimen
tos no concelho, a ciclovia está na 
reta final, quando prevêem inau
gurála? 
Em princípio em setembro está 
pronta faltando apenas a vegetação. 
A par disso temos um outro conjunto 
de obras com frentes de trabalho em 
todas as freguesias. Do parque de es
tacionamento na rua José Moniz Bar
reto, no Rosário, aguardamos o 
projeto de arquitetura para iniciar a 
obra. Temos a nova via em Santa Cruz 
que vai ladear o Convento dos Frades 
do lado nascente mas estamos a 
aguardar o projeto para poder fazer a 
obra. No Cabouco estamos a dar 
apoio à modernização do edifício da 
junta de freguesia. Na segunda fase 
do loteamento da Ribeira Chã, aguar
damos uma proposta de como se vão 
distribuir as habitações naquele local, 
em Água de Pau, está prevista a rea
bilitação do Auditório Ferreira da Silva 
e nos Remédios, a cobertura do pavi
lhão.  
 
DL: Relativamente aos investimen
tos privados há um assunto incontor
nável: a proposta da construção de 
uma academia de futebol, por parte 
de um acionista do Santa Clara, na 

zona do Tecnoparque. Qual é o 
ponto da situação da candidatura? 
Aguardamos, no âmbito da candida
tura ao Lagoa Investe, que nos sejam 
entregues documentos que permiti
rão ao júri analisar a proposta, en
quanto não foram entregues não se 
inicia a contagem. É um promotor 
como outro qualquer, tem intenção 
de investimento, encontra naquele 
espaço interesse porque pode usu
fruir de dois equipamentos já existen
tes, o hotel e o hospital, quer ao nível 
do centro de estágio quer ao nível do 
centro de medicina e reabilitação. No 
entanto não temos ainda matéria 
para analisar esta candidatura.  
 
DL: Considera que o uso de equipa
mentos desportivos naquele espaço 
poderá ser partilhado por outros clu
bes do concelho?  
O Santa Clara e o Operário penso que 
já têm uma parceria na atualidade. O 
que o promotor propõe para ali são 
dois campos de relva natural, isto não 
é para formação, não é para treinar 
crianças, são centros de estágio para 
equipas profissionais. Independente
mente de toda a polémica que possa 
ser gerada à volta do assunto, se tirar
mos o nome Santa Clara deste pro

cesso  que não foi o clube que apre
sentou a proposta foi um acionista da 
SAD , acho que qualquer cidade vê 
com bons olhos um investimento 
desses no seu concelho. Se formos 
verdadeiramente isentos e se virmos 
isto do ponto de vista do investi
mento e da promoção que irá trazer 
para um concelho, fosse aqui ou fosse 
no Nordeste, qualquer município 
teria interesse em ter este equipa
mento.   
 
DL: Relativamente ao hotel e ao hos
pital privado qual é o ponto da situa
ção? 
Da última vez que estive com os pro
motores do hospital eles apontaram 
a data de finalização da obra para de
zembro deste ano. O Hilton vai iniciar 
em breve a segunda fase do hotel 
ainda este ano também.  
 
DL: Para o ano haverá eleições autár
quicas. Pondera recandidatarse? 
Claro que sim se os lagoenses assim 
o quiserem e se a concelhia do PS 
assim o entender, estou aqui para 
continuar a fazer o meu trabalho.   

 SARA SOUSA OLIVEIRA

FOTO SARA SOUSA OLIVEIRA

Cristina Calisto é presidente da Câmara Municipal de Lagoa há cinco anos
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André Rochinha nasceu 
na zona da Atalhada e tinha 12 
anos quando começou a jogar 
futsal. Na altura, aceitou um con
vite de Vítor Santos para jogar no 
Lagoa e Benfica. “Foi logo amor à 
primeira vista”, recorda ao DL 
André, agora com 25 anos. A sua 
vida ia mudar desse dia. Foi aí 
que começou a carreira no futsal. 
Uma carreira que já passou pela 
Liga dos Campeões e por clubes 
de diferentes países: Chipre, 
França e Itália. Agora, representa 
o US Esch, do Luxemburgo.  
O Luxemburgo. Como é a vivência 
no país que apresenta mais casos 
de covid19 por cada cem mil ha
bitantes na Europa? “O pior está 
a ser agora. Dizem que isso já é 
segunda vaga”, diz Rochinha, 
comparando a fase atual com o 
período inicial da pandemia em 
março. O Luxemburgo tem regis
tado em média mais de 120 casos 
diários ao longo do último mês. 
Isto num país com pouco mais de 
610 mil habitantes. “Ao princípio, 
quando saímos do confinamento 
estava tudo muito bem. Um, dois 
casos por dia. Depois, as pessoas 
pensaram que isso já tinha aca
bado. Pensavam que o vírus tinha 

morrido. Mas afinal, pelos vistos, 
não morreu ainda”. O lagoense 
aponta uma das causas: “as pes
soas aqui quebram muito as re
gras”, diz, explicando que é 
comum a polícia encontrar muitas 
festas ilegais, com mais de 500 
pessoas. Por isso é que o “nú
mero de infetados no Luxem
burgo é muito para a população” 
do país.  
 
Sem data para voltar a competir 
O aumento do número de casos 
no país cria um cenário de impre
visibilidade na vida do atleta. De
pois da paragem dos 
campeonatos e dos treinos em 
março, Rochinha regressou aos 
treinos na última semana de 
agosto. A equipa é dividida em 
dois grupos, para realizarem dois 
turnos de treinos com o menor 
número de atletas possível. Ape
sar disso, não se sabe quando irão 
retomar as competições oficiais. 
“Deram o ok para os treinos, 
outra coisa é dar uma data para 
as competições”.  
De qualquer das maneiras, com o 
regresso dos treinos e com a 
abertura dos ginásios, a tarefa de 
manter a forma física já é mais fa

cilitada, quando comparada com 
o período em esteve tudo encer
rado devido à pandemia. “Foi 
complicado, muito complicado 
com tudo fechado”, diz André, re
cordando aqueles meses em que 
a vida coletiva paralisou devido à 
covid19. Nesses meses, procurou 
“fazer exercícios físicos” em casa, 
muitas vezes realizando videocha
madas com amigos açorianos – 
“era uma maneira de treinarmos 
juntos, tinha de ser, não havia 
outra forma”.  
Mais complicado foi estar longe 
da família num momento de afli
ção pandémica. “Estive sempre 
preocupado, queria ver os meus 
familiares”, diz, referindo que 
chegou a ter receio de que as li
gações áreas não retomassem. 
Quando retomaram, em julho, 
Rochinha fez o teste à covid19 e 
mal deu negativo foi “matar as 
saudades”. Voltou à sua terra, a 
Lagoa, para celebrar o aniversá
rio. “Sei que era arriscado ir nessa 
altura, mas as saudades falaram 
mais alto. E fui com toda a segu
rança”, ressalva. Foi com a namo
rada, luxemburguesa, com quem 
vive. Além do reencontro com a 
família, uma parte muito positiva 

de viagem, foi que a namorada 
ficou encantada com a ilha. 
“Quem é que não gosta dos Aço
res, não é verdade?” 
 
“Nada cai do céu” 
Outro dos impactos da pandemia 
foi o fim das competições profis
sionais. Um “desânimo” para um 
jogador que entra em campo com 
o objetivo da vitória. A equipa de 
Rochinha estava nas meias finais 
da Taça do Luxemburgo, com o 
“objetivo” de ganhála. Devido à 
pandemia, as competições termi
naram como estavam, sem direito 
a vencedores. “Ficou tudo pelo 
caminho”. Agora, só para a pró
xima época. 
E para a próxima temporada o US 
Esch assume a intenção de chegar 
ao título de campeão nacional – é 
a “ambição” do clube e o “presi
dente até investiu mais um bo
cado” a pensar nisso. André é 
cauteloso, referindo que é preciso 
dar “um passo de cada vez”. “Às 
vezes não interessa ter uma 
grande equipa, é preciso é muito 
trabalho. É preciso trabalhar 
muito para chegar lá. Nada cai do 
céu”.  
Diz ele que o trabalho tem sido a 
fórmula para a sua carreira. Está 
no Luxemburgo desde 2018 e em 
três épocas representou três 
equipas diferentes. A temporada 
passada, ao serviço do Racing FC, 
cumpriu um dos objetivos da car
reira: jogar na Liga dos Campeões 
em futsal. “Não passamos a fase 
de grupos, mas era um objetivo 
que tinha”, diz Rochinha, refe
rindose à atuação no palco prin
cipal da Europa do futsal. Um 
objetivo que ainda tem presente: 
“quero voltar à Champions outra 
vez para fazer melhor. Não se 
pode parar, parar é morrer”. Diga
se que, no jogo em causa, na Áus
tria, Rochinha jogou e marcou.  
A entrada no Luxemburgo deuse 
pela porta do Sparta Dudelange, 
na época 2018/2019. Aí assume 
que “custou mais um bocadinho”, 
devido à adaptação a uma nova 
realidade, sobretudo num clube 
que “não estava habituado” a 
contratar estrangeiros.  

A carreira de Rochinha tem sido 
uma constante adaptação a reali
dades diferentes. Puxando o filme 
atrás: no início da carreira, depois 
de ter saído do Lagoa e Benfica, 
passou pela Atalhada e pelo Ope
rário. Esteve no Operário de 2012 
a 2015, altura em que os ‘fabris’ 
estavam na primeira liga do futsal 
nacional. Foram as exibições no 
principal escalão que abriram as 
portas do futsal internacional a 
Rochinha.  
Em 2015, rumou ao Chipre, para 
jogar no Anortosis, um dos gran
des clubes daquele país. Depois 
foi para França, para o Martel, da 
segunda divisão, e na época se
guinte passou por Itália. No país 
da ‘bota’ as “coisas não correram 
muito bem”, devido a “problemas 
pessoais”: “estava com a cabeça 
nos Açores e o corpo em Itália”. 
Ainda voltou a França, para o Tou
louse, onde teve uma breve expe
riência antes de rumar ao 
Luxemburgo.  
Numa carreira ainda com muito 
futuro, é já certo que também já 
há muita história para contar. De 
todas as experiências, Rochinha 
destaca a do Chipre, onde jogou 
num dos “grandes” clubes – “é 
como se fosse o Benfica”, com
para. “Era uma coisa incrível. Tí
nhamos grandes condições, os 
adeptos queriam tirar fotos con
nosco, sentime uma estrela. Foi 
uma grande experiência”.  
Para o futuro, o craque lagoense 
mostra a “ambição de voltar a 
Portugal” para representar um 
clube da primeira divisão. “Tudo 
depende do trabalho e dos meus 
resultados pessoais e de equipa”. 
Depois, então, não esquece: 
“tenho o desejo de voltar para os 
Açores, talvez para a reforma”, diz 
entre sorrisos. Um desejo normal, 
uma vez que não há mar como o 
dos Açores. “O que sinto mais 
falta é do mar. Crescemos rodea
dos do mar e aqui no Luxemburgo 
estamos à volta é de vários paí
ses. Não há mar”.  

RUI PEDRO PAIVA

André Rochinha, natural da Atalhada, representou três clubes do concelho no início de uma carreira 
que já passou pelo Chipre, França e Itália. Agora está no Luxemburgo, um dos epicentros da covid
19 na Europa 

O jogador de 25 anos passou pela Liga dos Campeões de futsal na temporada passada

Rochinha. O craque da Lagoa que procura driblar 
a pandemia

FOTO DR
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Quer protegerse da gripe? Vacinese! 

 
 
 

Já se questionou se deve 
ou não levar a vacina contra a 
gripe? Se a mesma é eficaz? Por
que deve vacinarse todos os 
anos? Terá a vacina da gripe al
guma importância acrescida 

sobre a atual pandemia de 
COVID19? Voulhe responder a 
todas estas questões e muito 
mais! 

Primeiro vamos falar um 
pouco sobre o vírus da gripe. A 
gripe é provocada pelo vírus In‐
fluenza e existem quatro tipos 
principais: A, B, C e D. Os vírus do 
tipo A e B são os responsáveis por 
causarem a doença sazonal nos 

humanos, sendo os do tipo A 
aqueles que causam pandemias, 
ou seja, podem propagarse na 
população mundial. Relativa
mente aos do tipo C e D, os pri
meiros provocam uma doença 
leve e não se acredita serem ca
pazes de causar epidemias de 
gripe humana, sendo que os se
gundos afetam principalmente o 
gado, não atingindo humanos. Os 

vírus Influenza do tipo A são 
ainda classificados em diferentes 
subtipos, com base nas alterações 
genéticas que decorrem muito 
mais rapidamente que as do vírus 
do tipo B. 

Mas o que é realmente a 
gripe? Consiste numa doença res
piratória viral, altamente conta
giosa, que afeta o nariz, garganta 
e, por vezes os pulmões. Con
soante o estado do sistema imu
nitário e resposta do mesmo à 
doença, esta pode classificarse 
em leve, moderada ou severa, po
dendo causar morte. As pessoas 
com gripe podem manifestar dife
rentes sintomas, entre eles: 
febre, calafrios, tosse seca, gar
ganta irritada, rinorreia, dores 
musculares, dor de cabeça, can
saço e, comumente, nas crianças, 
vómitos e diarreia. É pela tosse, 
espirros e comunicação verbal 
entre pessoas que o vírus se 
transmite de forma direta. No en
tanto, indiretamente e menos fre
quente, o mesmo também se 
transmite ao tocarse em superfí
cies contaminadas e, de seguida, 
levando a mão à boca, nariz e 
olhos. 

E existe forma de preve
nir a gripe? A resposta é sim, atra
vés da vacinação! Todos os anos 
surgem novas vacinas contra a 
gripe, devido às alterações que 
ocorrem na estrutura dos vírus 
circulantes, e é por isso que todas 
as pessoas, sem exceção, devem 
vacinarse contra a gripe anual
mente. Claro que é possível tratar 
a gripe sem que seja adminis
trada a vacina, através de trata
mento antiviral e sintomático, 
mas ao prevenir a doença, redu
zimos o risco de infeção, o nú
mero de hospitalizações e ainda o 
número de mortes em crianças e 
outras pessoas suscetíveis. A va
cinação é particularmente impor
tante para idosos, grávidas, 
pessoas com problemas cardíacos 
e respiratórios e crianças com 
idade inferior a 5 anos, pois todas 
estas correm o risco de adquirir 
complicações graves. 

Esta vacina, como mui
tas outras, atua por levar ao de
senvolvimento de anticorpos 
específicos contra o vírus utili
zado na sua produção, duas se
manas após a vacinação. Isto 

significa que, os especialistas ava
liam quais os vírus mais comuns 
no período da gripe e, com partí
culas virais inativas desses, criam 
a vacina. É pelo fato de serem 
partículas virais inativas que a va
cina não provoca a doença. No 
entanto, pode levar ao apareci
mento de efeitos secundários se
melhantes aos sintomas da gripe. 

Qual a eficácia desta va
cina? Estudos indicam que a vaci
nação contra a gripe é a melhor 
ferramenta para prevenir esta 
doença e reduzir as complicações 
a ela associada, inclusive, a 
morte. A eficácia da mesma pode 
variar de ano para ano tendo em 
conta a concordância entre os 
vírus circulantes e aqueles utiliza
dos no fabrico da vacina, mas 
também do estado de saúde da 
população, idade e momento da 
vacinação. 

Na atual crise pandé
mica, este ano será imprescindí
vel a vacinação contra a gripe, 
devendo ser feita o quanto antes 
de modo a garantir uma maior co
bertura da população. Por termos 
em circulação vários vírus que de
senvolvem sintomas gripais, será 
uma forma de conseguirmos fazer 
uma gestão de risco adequada, 
sobretudo nos grupos vulnerá
veis, facilitando assim a gestão do 
Serviço Nacional de Saúde. Este 
ano, a vacinação contra a gripe 
será fundamental por permitir 
um diagnóstico diferencial entre 
a gripe e a infeção pelo SARSCov
2. Um paciente que se apresente 
nas urgências e que refira febre, 
tosse seca, entre outros, mani
festa sintomas que são observá
veis tanto na gripe como em 
COVID19. O que irá permitir dife
renciar? Se o paciente levou a va
cina contra a gripe, será 
improvável que os sintomas deri
vem de infeção por vírus da gripe, 
mas sim, por exclusão de partes, 
de COVID19. 

Além disso, o fato de ser 
feita a vacinação contra a gripe, 
permitirseá reduzir o número de 
idas às urgências e com isso agili
zar os serviços hospitalares. 
Cuidese, vacinese e protejase! 
Não hesite em procurar o seu far
macêutico em caso de dúvida.  
Nunca se esqueça, a sua saúde, 
sempre. 

Farmacêutica, Farmácia São Bento
Mariana Sousa

PUB.

Angra do Heroísmo
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Devido ao surto da Pan
demia da covid19 as nossas gran
des festas foram canceladas. E 
digo grandes festas porque se dú
vidas houvesse da sua importância 
para esta vila de Água de Pau, o 
facto é que no dia em que as mes
mas se realizam é dia de Feriado 
Nacional em Portugal. Tem, por
tanto, uma distinção que os pri
meiros desta terra e a Paróquia de 
Nª Sª dos Anjos devem ter orgu
lhosamente iniciado com enorme 
devoção e empenhamento uma 
Procissão com todos os santos que 
a igreja tinha, percorrendo as ruas 
desta vila, envolvendo os fiéis e os 
“grandes” da terra e atraindo gen
tes de todos os cantos da ilha e 
mais tarde os seus filhos emigran
tes. E por falar em emigrantes, 
desde que a emigração começou, 
os filhos desta terra, mesmo longe 
foram sempre apoiando a sua pa
droeira para que a sua Festa e Pro
cissão nunca baixasse de 
dignidade e prestígio, nem aos 
olhos de Deus e de sua Mãe, nem 
aos olhos de quem nos visita, para 
pagar promessa por graças recebi
das ou para as pedir à Senhora dos 
Anjos. 
Na impossibilidade de se realizar 
este ano de 2020 as Grandes Fes
tas de Nª Sª dos Anjos, resolveu, e 
bem, o pároco local, João Furtado, 
com a Comissão das Festas, PSP 
com suas Forças de Segurança e o 
Grupo Coral de Nª Sª dos Anjos, 
uma Missa Campal em frente à 
nossa Igreja, com a presença da 
Mãe e "Quirida" Senhora dos 
Anjos. Teve lugar pelas 11:00 horas 
da manhã e durou cerca de quase 
duas horas. Contou com muitos 
fiéis e com a participação da 
Banda Fraternidade Rural de Água 
de Pau, que tocou o Hino de sua 
padroeira e outro dedicado ao 
Santíssimo. 
Cumpriuse um ritual digno da 
nossa comunidade católica da Vila 
de Água de Pau, onde foram dig
namente referenciados os nossos 
irmãos emigrantes e a sua falta, no 
fim da missa. Presentes estiveram 
também pelas entidades munici
pais, Cristina Calisto e Albertina 
Oliveira presidente e vereadora da 

Câmara Municipal de Lagoa, res
petivamente e ainda Paulo Ricardo 
Melo, presidente da Junta. 
Quem nasceu e cresceu nesta 
terra, como eu, não precisa de es
tatística alguma para perceber 
quando ela está diferente, pior ou 
melhor, em todos os aspetos, so
cioculturais ou economicamente. 
Nesta Vila sempre existiu, segundo 
a história e desde que me lembro, 
da parte da sua população, um or
gulho sem comparação da sua 
Festa de Nossa Senhora dos Anjos. 
Há séculos que se celebram estas 
grandes festas e é no seu dia 
grande, 15 de agosto, feriado na
cional, da assunção de Maria, que 
acorrem de toda a parte da ilha 
fieis católicos, gente que adora e 
não falha uma procissão, turistas e 
emigrantes de regresso à sua vila 
de Água de Pau ou à sua ilha de S. 
Miguel. Pois este ano de 2020, tal 
não foi possível e custou muito, 
não ser possível. 
Paralelamente ao facto de estas 
festas já serem de enorme e cen
tenária fama, pois na última dé
cada do século XIX já alguém 
contava, debruçado no seu balcão 
algures na Lagoa, que contara 
mais de duzentas carroças com 
gente a caminho das festas de 
Água de Pau. Desde esse tempo vi
nhamse notando  alterações 
muito positivas a vários níveis. 
Logo pela manhã do dia de festa 
[15] já havia famílias a sentarem
se em «cadeirasdeabancar» a 
marcar lugar na Praça Nova e rua 
da Trindade para ver a Procissão 
que só sairia pelas 5:30 da tarde. 
Claro que era também para tirar 
partido das alegres manhãs de 
festa da Senhora dos Anjos, em 
Água de Pau, com os seus grupos 
de cantares populares a tocar e a 
cantarem pelas ruas e praças, 
desde cedo, a caminho do adro da 
igreja. Ali esperaos, na frente da 
porta, o padre e por vezes, o bispo 
de Angra, que os recebia e ouve 
seus cânticos religiosos em home
nagem à sua padroeira – a Se
nhora dos Anjos. 
Água de Pau encheuse sempre de 
gente para as suas grandes festas 
que me atrevo a dizer que são 
mais os visitantes do que locais 
durante toda a tarde e noite. Lia
se nos visitantes, fiéis olhares cati
vos, eram os emigrantes que 
estavam vindos agora em muito 
maior número a esta festa. Viase 
noutros o entusiasmo por aqui es

tarem a participar dum ambiente 
afetivo e partilhado também nos 
comentários que se cruzavam.  
Aqui e ali notavamse dedos e 
olhares apontados para os paro
quianos que com a sua vizinhança 
iam desenhando e construindo os 
seus bonitos tapetes de flores, 
onde as hortênsias azuis domina
vam na pintura da passadeira que 
ia receber as entidades religiosas, 
governamentais e muitos fiéis com 
os santos que deixaram os altares 
da igreja vazia neste dia da assun
ção de Maria. 
Anos houve em que terminada a 
procissão os visitantes da ilha par
tiam de regresso a casa e ficáva
mos nós e os nossos emigrantes 
locais a festejar o arraial da festa. 
Felizmente, isso mudou. Durante 
um recolher da procissão, perante 
os olhos do padre João Furtado, 
do bispo João Lavrador e do padre 
lusodescendente desta vila, Step
hen Salvador, vindo de Dartmouth, 
EUA, fiéis e visitantes nunca saí
ram da praça nova em frente à 
igreja.  
Parecia um mar de gente, auscul
tando as palavras do bispo de 
Angra e do padre João Furtado, 
quando a imagem da padroeira se
nhora dos Anjos saiu de novo à 
porta da igreja para saudar o povo. 
Há muito anos que eu não via isso 
acontecer. Acontecera sim, no pas
sado, quando Água de Pau tinha 
muitos mais habitantes e a fé dor
mia na mesma cabeceira que o 
povo desta terra. 
Eu encontrei emigrantes que já 
não vinham a Água de Pau e à sua 
ilha há meio século. Eu tremia de 
emoção, porque sempre vivi sen

sações destas desde longa data. 
Estão entusiasmados com a beleza 
da ilha e pelas transformações que 
sofreu desde o tempo que parti
ram, mas estão fascinados com a 
sua linda vila. 
Contamme histórias do reencon
tro com a antiga casa, com as ter
ras onde trabalharam e tiraram o 
sustento para a sua família. Muitos 
deles choram recordando a po
breza e o conforto que os pais lhes 
davam mesmo com aquela po
breza toda. Hoje esse sentimento 
está facilitado pelo progresso, mas 
já não é «tão bom» como dantes 
e dáme um exemplo o Manuel 
Augusto, filho de antigo cesteiro, a 
viver em Montreal: “agora os rapa
zes já não falam, comunicam entre 
si por mensagens de telemóvel” e 
adianta “a nova geração bem pode 
nascer até «mouca» que já não é 
problema, podem comunicar por 
mensagem, pois os que ouvem 
também só comunicam assim”. 
Em suma, as Grandes Festas de 
Nossa Senhora dos Anjos sempre 
trouxeram gente à vila de Água de 

Pau, tantos, tantos como outrora, 
me contava meu pai. Ontem 
quando a caminho de casa, onde 
vivo na Caloura, dei a volta pela 
ponte do Caminho Novo e recor
dei que no ano passado, quando 
fiz o mesmo trajeto, à meianoite 
ainda se viam carros estacionados 
nas bermas, desde ali, até à Cruzi
nha no caminho da Caloura. Care
dincruz! Depois disseramme que 
o Pisão também esteve repleto de 
carros, não contando com todas as 
ruas e parques de estacionamento 
locais…tudo esteve cheio. Afinal, 
muita gente teve com certeza, no 
ano passado, um dia feliz bem pas
sado na Festa de Nª Sª dos Anjos 
na Vila de Água de Pau, no dia 15 
de agosto, dia Feriado Nacional 
em Portugal e nos consulados e 
embaixadas portuguesas espalha
das pelo mundo. Tenhamos fé que 
em agosto de 2021 tudo regresse 
ao normal, sem pandemia e com o 
mundo mais saudável, livre da 
covid19. Que Nossa Senhora dos 
Anjos assim o permita. 

Na Vila de Água de Pau pandemia substitui festas 
de Nossa Senhora dos Anjos por missa campal

Por RoberTo MedeirOs

Imagem Senhora dos Anjos participou com os fiéis na Missa Campal de 15 de agosto de 2020

Em 2019 imagem Senhora dos Anjos percorreu a Vila de Água de Pau

FOTO DR

FOTO DR
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Centro Social e Cultural da Atalhada vai abrir paste
laria e lançar novo livro
Apesar da pandemia poder trocar as voltas aos planos, o novo espaço e a publicação sobre o bor
dado açoriano deverão ver a luz do dia ainda este mês

             É uma das instituições mais 
polivalentes do concelho. Envolve 
700 pessoas e tem cerca de 40 co
laboradores. O Centro Social e 
Cultural da Atalhada (CSCA) tem 
utentes dos 0 aos 100 anos. Inclui 
creches, centros de atividades de 
tempos livres, centros de dia para 
idosos ou uma antiga pastelaria. 
A lista é longa e é explicada pelo 
presidente da instituição. Nuno 
Martins, pósgraduado em Ciên
cia Política e Relações Internacio
nais, está ligado ao CSCA há 20 
anos, primeiro como voluntário e 
mais tarde como membro dos 
corpos sociais da instituição. Diz 
que ideias não lhe faltam e a pan
demia não as cancelou, apenas 
atrasou o que aí vem: uma paste
laria com venda ao público na 
Atalhada, um livro e um projeto 
que conjuga agricultura e tu
rismo.  
 
DL: Teme que as Instituições Par
ticulares de Solidariedade Social 
(IPSS) sofram ainda mais com o 
isolamento inerente à pande
mia? 
As pessoas reconheceram du
rante a pandemia que as institui

ções têm um papel muito impor
tante no apoio às populações e  
nas crises são elas a sair às ruas 
para resolver os assuntos mais 
prementes. Há uma frase que é 
muito partilhada nas redes so
ciais: “vamos ser melhores pes
soas depois do confinamento”, eu 
não acredito muito nisto. Quem 
era boa pessoa vai continuar a sê
lo. Não me parece que a pande
mia possa afetar positivamente 
seja lá o que for em termos de 
percepção social e capacitação 
psicológica. No caso das institui
ções, acho que a pandemia reafir
mou o papel das instituições.  
 
DL: De que forma a pandemia 
afetou o funcionamento do 
CSCA? 
A pandemia afetounos a todos os 
níveis, afetando a vida das pes
soas afetará as instituições. Foi 
um desafio muito grande, foi 
muito difícil, nós ainda estamos 
numa fase de reajustes, principal
mente na rede educativa, tivemos 
de fazer mais algumas contrata
ções temporárias para poder 
fazer face às imposições das auto
ridades de saúde. Se tivéssemos 

tirado fotos os nossos espaços 
antes e depois da pandemia seria 
muito interessante porque agora 
só vemos sinais, setas, linhas, cir
cuitos e os procedimentos são 
todos muito diferentes. 
 
DL: Qual é o maior desafio nesta 
nova normalidade? 
Embora não seja epidemiologista, 
não seja da área da saúde, não 
seja cientista, não me parece que 
nos próximos anos seja possível 
um regresso à normalidade que 
nós conhecíamos em finais de 
2019, não me parece, de todo. O 
confinamento não proporcionou 
só questões de ordem material, 
propiciou dificuldades psicológi
cas que não foram enfrentadas.  
 
DL: O número de pedidos para 
apoio psicológico aumentou? 
Aumentou. Um dos primeiros ser
viços requisitados pela região, e 
pareceme muito bem, foi exata
mente o apoio das nossas psicó
logas, embora em regime de 
teletrabalho com atendimentos 
telefónicos, mas que não havia 
outro enquadramento possível, 
era aquele que havia mas que foi 

muito requisitado. Criouse esta 
sociedade do stress, a sociedade 
das coisas, a sociedade do ir via
jar, a sociedade do ir para o res
taurante. E não quero dizer que 
vamos acabar todos com proble
mas psiquiátricos, mas porque 
houve uma sociedade que nos in
cutiu uma série de regras e que 
nos imprimiu a tal normalidade 
que nós tínhamos. Esta normali
dade que existia, a meu ver não 
era normal, era atípica e era rela
tiva. Muito relativa de um pro
duto que nós criamos, sem 
dúvida, alicerçada muito em pre
ceitos capitalistas e individualis
tas, da procura de uma felicidade 
que é uma coisa do Homem nesta 
busca incessante pela felicidade. 
Os filósofos antigos também já fa
lavam disto. Mas neste momento 
esta felicidade só se alicerça em 
coisas materiais e quando falham 
temos um problema. Eu acredito 
que isto é que tem que ser traba
lhado.  
 
DL: Têm um novo projeto que já 
está em fase de conclusão, em 
que consiste? 
Nós tínhamos uma pastelaria 
num local que estava arrendado 
no Porto dos Carneiros [no Rosá
rio] que neste momento vai 
mudar de espaço. Antes era voca
cionada para a distribuição e in
dústria e agora vamos fazer venda 
ao público. Decidimos abrir um 
espaço onde se faça venda direta 
ao público sem distribuição e no 
qual nós consigamos reconhecer 
uma panóplia de produtos e de
senvolver novos inclusive, que te
nham haver um bocadinho com a 
nossa história e com a nossa rea
lidade e sendo todos eles casei
ros, artesanais. Porque 
parecenos que é isto que tem 
que ser promovido, nem que seja 
como garante da preservação de 
tradições. Esta nossa nova paste
laria vai aparecer com um novo 
lógotipo, com novo nome. Inte
ressanos os negócios se eles tive
rem vocação social de promoção 
da empregabilidade.  
Nós estamos também a editar um 
livro que será lançado em breve 
acerca do bordado regional e que 

já está pronto. É um manual no 
qual diz especificamente como é 
que se faz aquele determinado 
ponto do bordado. Isto é que é o 
tal património cultural imaterial 
que tem que ser preservado.  
 
DL: A pastelaria vai empregar 
quantas pessoas? 
Neste momento temos quatro 
pessoas alocadas àquele espaço, 
com a vontade de expansão. Inte
ressanos expandir porque vamos 
acoplar àquela valência uma série 
de outras. Esta nova pastelaria 
nasce porque vem englobada 
num projeto que arrasta a coope
rativa de artesanato, a carpinta
ria, arrasta tudo para o mesmo 
bolo. Quando se muda a imagem, 
dáse uma mudança da marca 
exatamente para associar tudo 
isto e a nova valência que vamos 
criar dedicada à agricultura e ao 
turismo.  
 
DL: Quer revelar o nome da pas
telaria? 
Não queria revelar ainda o nome 
da pastelaria mas tem muito 
haver com a nossa origem e tem 
muito haver com o Centro da Ata
lhada. Esta direção nunca achou 
muita piada que a nossa pastela
ria antes se chamasse Senhora do 
Monte, porquê Senhora do 
Monte no Centro da Atalhada? E 
a primeira coisa que fizemos foi 
logo criar uma imagem da insti
tuição para que toda a gente per
cebesse que o Centro da Atalhada 
estava ali, para manter alguma 
coesão. Depois quisemos trazer o 
espaço para o centro da Lagoa 
por questões comerciais. Vamos 
apostar naquilo que eram os pro
dutos das culturas habituais a ver 
se conseguimos criar uma ima
gem de marca que espero que 
tenha sucesso. Estas coisas são 
sempre 10% de talento e 90% de 
trabalho e certamente vai correr 
bem. A marca como disse está 
muito ligada ao nome Atalhada 
que em breve daremos a conhe
cer.  

 SARA SOUSA OLIVEIRA

FOTO SARA SOUSA OLIVEIRA

Presidente do Centro Social e Cultural da Atalhada, Nuno Martins, está ligado à instuição há 20 anos
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O contraste entre o branco 
das paredes e o negro das pedras, que 
suportam o edifício, salta à vista de 
quem procura a fábrica mais antiga da 
ilha de São Miguel. Os últimos oito 
meses foram de renovações: “alargá
mos mais a nossa entrada, a nossa 
secção de vendas, aproveitamos para 
expor a pedra e agora está tudo com 
mais luz e mais vida e os clientes 
podem circular à vontade”, começa 
por explicar Teresa Vieira que, junto 
com a irmã, Manuela Vieira, condu
zem os destinos da Cerâmica Vieira, 
um dos ex libris do concelho da Lagoa.  
A fábrica foi criada em 1862 e inicial
mente instalada junto ao Porto dos 
Carneiros, no Rosário. Está há cinco 
gerações na mesma família e foi criada 
por Bernardino da Silva, natural de 
Vila Nova de Gaia, que escolheu a 
Lagoa para montar o negócio: “ele viu 
que não havia nenhuma fábrica de ce
râmica vidrada e quando regressou 

aos Açores veio com um colaborador 
seu e com uma sobrinha e ela é que 
casa com o nosso bisavó de cá”, conta 
Manuela Vieira numa conversa des
contraída com o Diário da Lagoa. As 

duas irmãs são o rosto do negócio 
mas garantem que o pai é visita assí
dua na fábrica: “ele passa cá todos os 
dias para ver como estão as coisas”, 
garantem as duas irmãs. 

“O turismo não aparece e as vendas 
não se fazem” 
A maior e mais visível presença da fá
brica, eram, até à chegada da pande
mia, os turistas. O local chegava a 
receber oito autocarros por dia carre
gados de turistas, atualmente, os lu
gares do parque de estacionamento 
da fábrica, estão quase sempre vagos. 
“Foi ficar sem chão, de um dia para o 
outro, realmente o turismo não apa
rece e as vendas não se fazem, mas é 
preciso é não baixar a cabeça”, garante 
Manuela.  
Apesar da queda acentuada no nú
mero de visitantes, a fábrica continua 
a ser procurada pelos que chegam a 
São Miguel. Mas a pandemia fez com 
que os locais redescobrissem a sua 
terra: “ainda ontem esteve aqui um 
senhor de cá que nunca tinha posto 
os pés aqui, ele veio fazer uma enco
menda para si mas ficou muito satis
feito com o que encontrou na fábrica”, 
conta Teresa Vieira.  
Percorremos as várias salas da fábrica 
e durante esse percurso cruzámonos 
com três turistas, todos de máscara, e 
de telemóvel ou máquina fotográfica 
em punho. Nas várias secções, os visi
tantes podem acompanhar todos os 
processos. Tudo começa nos montes 
de terra que se encontram no exterior, 
que é importada do continente e da 
ilha de Santa Maria. “Não pode ser 
uma terra qualquer, os nossos forne
cedores mandamnos amostras, nós 
testamos e depois escolhemos”, ex
plica Manuela Vieira. Na Cerâmica 
Vieira fazse o barro que depois é mol
dado na roda de oleiro, e são várias es
palhadas pelo edifício. Depois a peça  
é cozida, pintada e vidrada, até ter o 
acabamento brilhante para estar final
mente pronta para ser vendida. 

“Ultimamente têm saído muitas ca
necas” 
Graça Cordeiro é uma das ceramistas 
mais antigas da Cerâmica Vieira onde 
trabalha há 40 anos. “Vim para a fá
brica quase a fazer os 15 anos”, conta. 
“Na escola sempre tive jeito para o 
desenho e sempre gostei de desenhar, 
o meu avô já era oleiro aqui e foi ele 
que me trouxe, experimentei, peguei 
no jeito e fui ficando”, explica Graça 
que tem em mãos a pintura de um 
prato, fabricado de forma totalmente 
artesanal. “Adoro pintar e pintar ou
vindo música é muito terapêutico”, 
garante a ceramista que já perdeu a 
conta à quantidade de peças que já 
lhe passaram pelas mãos: “algumas 
peças faço a olho, outras são por de
calque, varia, as pessoas por vezes tra
zem desenhos e nós fazemos, vamos 
criando, inventamos mas sempre 
dentro do mesmo padrão”, garante.  
A fábrica continua a receber enco
mendas específicas sendo a tradicio
nal louça da Lagoa, azul e branca, a 
mais vendida: “tanto saiem peças 
grandes como os souveniers mas ulti
mamente têm saído muitas canecas, 
está muito na moda as pessoas toma
rem tudo em caneca”, revela Manuela 
Vieira.  
Sobre o futuro, em tempo de pande
mia, as duas irmãs estão otimistas e 
acreditam que o negócio secular vai 
continuar na família: “os nossos filhos 
avançam se for preciso, sem dúvida”, 
diz Teresa Vieira. Apesar de não arris
carem previsões, as duas irmãs acre
ditam que aos poucos a retoma vai 
acontecer e que os turistas irão voltar 
gradualmente para conhecer a histó
ria da fábrica mais antiga da ilha de 
São Miguel.                              

                                    SARA SOUSA OLIVEIRA

Cerâmica Vieira renovada mas com poucos turistas
Instalações da fábrica mais antiga de São Miguel foram reabilitadas, a retoma está a ser lenta 
mas as irmãs Viera são otimistas quanto ao futuro do negócio 

Graça Cordeiro é das artesãs mais antigas da Cerâmica Vieira Manuela (à esq.) e Teresa (à dir.) Vieira gerem o negócio da família 

FOTOS SARA SOUSA OLIVEIRA
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A Essência 

 
Um dia alguém me disse: 

“Não nasci para este Mundo”. Nunca 
me esqueci desse momento que 
ficou gravado na minha memória. 
Todos nascemos para este Mundo. 
Acredito que o sentido profundo da
quela expressão carregada de senti
mento era um só: A Linguagem 
original com que Todos nascemos e 
na qual nos reconhecemos por 
iguais, é quase inexistente. Quando 
perdemos a nossa Linguagem Uni
versal perdemos muito da nossa Es
sência. A nossa Linguagem Universal 
é o Amor. Todos fomos criados e nas
cidos com essa linguagem já sabida. 
A semente já vem em cada coração 
para dar frutos maravilhosos neste 
Mundo, como: a Bondade, a Compai
xão, o Colocar se no Lugar do Outro, 
o Não Julgamento, a Caridade, a 
Aceitação e a Paz. 

Nos dias de hoje, ouvimos e sentimos 
a todo o instante a ausência ou o 
quase esquecimento da nossa Lin
guagem original. No trato com o 
Outro, entre pais e filhos, entre ami
gos e familiares, em sociedade, na 
vida real e no mundo virtual. É a de
cadência que nos magoa, fere, ataca 
e na qual já não nos reconhecemos e 
nos faz virar as costas ao Outro e a 
nós próprios. 
Dói muito, e desta ausência nasce o 
sentimento de impotência, a crítica 
fácil e mordaz, a tristeza por não nos 
reconhecermos mais como seres hu
manos. 
Como para tudo há solução, acredito 
profundamente, porque já o vi acon
tecer, temos de Mudar. Rapida
mente. Temos que olhar para o que 
nos rodeia e perceber que podemos 
sim, mudar o Mundo. Se cada um de 
nós fizer a sua parte, o Mundo muda 
sim. 
Temos de procurar no nosso íntimo 
essa Linguagem que nos Une. E falar, 
dar, receber e partilhar.  
Olhar para Quem nos rodeia ou se 
cruza connosco. Cumprimentar, estar 
presente, ouvir, dar sem olhar a 

quem, perceber que Ego não tem es
paço, receber de braços abertos, 
apoiar incondicionalmente, levar Paz 
a todo o lado, não julgar nem criticar 
a vida dos Outros, viver a nossa pró
pria vida de forma plena e feliz.  
É tão fácil, porque esta é a Lingua
gem que cada um trouxe desde o 
momento em que chegou a este 
mundo. Estamos esquecidos de 
como se faz? Reaprendemos. Pondo 
em prática o que diz a melodia de 
cada coração e ver o resultado… e 
sentir a força que nos retribui e de
pois, continuar.  
Todos somos seres bondosos no 
nosso íntimo, então coloquemos em 
prática a única Linguagem que não ti
vemos de aprender. O AMOR UNI
VERSAL… Que é como pedra no 
charco e que faz ondas até as perder
mos de vista. 
Vamos ganhar Todos tanto que, não 
vamos conseguir parar. Veja, ouça, 
fale e dê com o Coração.  
E se o seu coração se magoar não de
sista, porque só o Amor, o poderá 
curar. 
 

Matilde Dias Pereira Sabino
Psicóloga Clínica e da Saúde

Os santos das Nossas Festas 
As Festas paroquiais de Verão 

marcam o ritmo de vida das pessoas. 
Tudo converge para a Festa. Normal
mente, cada Paróquia tem uma Festa de 
verão dedicada ao Padroeiro ou a um 
santo de grande devoção. A Procissão, 
por norma, destacase e atrai sempre 
muitas pessoas. É sempre elevado o nú
mero dos que vêm ver a Procissão. 
Este ano, pela situação pandémica que 
se vive, não é possível a realização das 
festas nos moldes habituais. Porém, isto 
não significa que não haja Festa. Não é a 
procissão e o arraial que determinam 
haver festa ou não, mas sim a atitude de 
cada pessoa. Julgo que a situação atual é 
uma excelente oportunidade para uma 
certa purificação da fé e valorização do 

essencial das festas paroquiais. 
Numa das festividades, aconteceu ouvir, 
por acaso, uma expressão por parte dos 
homens que iam carregar a Imagem do 
santo protetor: Vamos carregar o santo, 
diziam eles com uma certa impaciência. 
Mas, o que significa colocar a imagem do 
santo protetor num andor, ornamentálo 
e transportá–lo em procissão pelas ruas 
da freguesia? Os nossos gestos preten
dem destacar aquela pessoa como um 
exemplo a seguir?  
Os santos são os heróis da Igreja, porque 
neles contemplamos a atualização do 
Evangelho de Cristo. Desejamos ser 
como eles? De pouco servirá transportá
los pelas nossas ruas, muito bem orna
mentados, se não quisermos ser como  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
eles ou se, pelo menos, não nos deixar
mos converter por um determinado as
peto das suas vidas. 
Que as nossas festas paroquiais, particu
larmente este ano, sejam uma oportuni
dade para, em família, conhecermos 
mais a vida dos santos protetores das 
nossas Comunidades, desejando imitá
los nas suas virtudes.

João Ponte
Padre

Uma carta, com um 
pedido de ajuda da diretora do 
serviço de pediatria do Hospital 
do Divino Espírito Santo (HDES), 
em Ponta Delgada, desenca
deou a doação. “Sabendo que 
havia essa necessidade, o Dr. Ri
cardo ofereceu metade do valor 
do aparelho, o hospital assegu
rou o resto, o que veio ajudar 
muito o hospital na aquisição 
deste ecógrafo muito impor
tante para o serviço”, sublinha a 
Presidente do Grupo de Amigos 
da Pediatria (GAP), Ilda Braz, ao 
Diário da Lagoa. 
O novo ecógrafo pediátrico cus
tou 40 mil euros e já era há 
muito uma necessidade do 
HDES. “Fui contactado pelo GAP 
que identificou uma situação 
que entendi ser urgente  que 
tem haver com o valor da vida e 
dos que são mais frágeis, as nos
sas crianças, o equipamento não 
é de conforto, é essencial”, subli
nha o empresário lagoense 
dono de duas farmácias na 
Lagoa.     

A diretora da pediatria do HDES, 
Maria Fernanda Gomes, explica 
que o aparelho”permite ecogra
fias a qualquer órgão do corpo 
de uma criança, é fundamental 
e é usado no diaadia”, tendo a 
atual e única máquina do HDES 
quase 20 anos. 
A diretora do serviço diz mesmo 
que “no último ano tivemos 
bebés prematuros que ficam 
sem ecografias” porque os pro
blemas no antigo aparelho eram 
recorrentes”.  
Para Ricardo Martins Mota “esta 
é a prova da sociedade a funcio
nar em rede e quando é assim, 
quando todos colaboram, é pos
sível uma melhoria da qualidade 
de vida”. 
Na cerimónia de entrega, que 
decorreu na entrada do HDES, 
no passado dia 12 de agosto, es
tiveram presentes elementos do 
GAP, do serviço de pediatria, da 
administração e da direção clí
nica do Hospital de Ponta Del
gada. 

SARA SOUSA OLIVEIRA 

Empresário lagoense 
doa 20 mil euros  
para novo ecógrafo
Aparelho foi entregue ao serviço 
de pediatria do Hospital do Divino 
Espírito Santo

Ricardo Martins Mota possibilitou a compra do aparelho

FOTO SARA SOUSA OLIVEIRA
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Horóscopo

Obituário
  Rosário
  Maria M. C. da Costa Gouveia 
  Nasceu: 10081952 
  Faleceu: 28072020

Luís Moniz

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

Passatempo

Solução

Descubra as sete diferenças

Loja Ecosolidária em Santa Cruz  
Quem ficou a saber que o 

antigo posto de artesanato do jar
dim de Santa Cruz, na Lagoa, iria 
transformarse em loja de roupa 
por quatro dias, fez fila para entrar. 
Chamase Loja Ecosolidária Itine
rante e anda por todos os conce
lhos da ilha de São Miguel há 
vários meses.  
“Temos 8 contentores espalhados 
pela ilha e só nos falta a Lagoa”, ex
plica Vitória Pereira, a coordena
dora do projeto criado pela 
Solidaried´arte, uma instituição de 
solidariedade social com sede em 
Ponta Delgada. Depois da pande
mia, as vendas aumentaram ainda 
mais: “as pessoas vêm de propó
sito de outros concelhos comprar 
aquilo que temos”. A lista de ven
das é longa, tem carácter ecológico 
e é solidária. Depois de recolher as 
peças usadas que as pessoas depo
sitam nos contentores é feita uma 
triagem das doações. “O que está 

em condições é vendido, o que não 
está é reaproveitado porque temos 
uma costureira que faz novas 
peças com o que não está em con
dições”, explica Vitória Pereira. 
Uma das bolsas à venda na loja foi 
feita de raiz com pedaços de ganga 
usada. Em exposição para venda 
estão centenas de “peças de roupa 

de bebé, criança, adulto, brinque
dos, sapatos e até artigos de casa. 
O mais aliciante para quem pro
cura esta loja itenerante é mesmo 
o preço que varia entre os 0,10 
cêntimos e os 2 euros por peça. O 
calendário e o local das vendas é 
divulgado no facebook da institui
ção.                           SARA SOUSA OLIVEIRA

Solidaried´arte é a instituição responsável pelo projeto itenerante

 
Carneiro (21/3 a 20/4) 
 
A vida afetiva atravessa um 

período em que sentirá maior capacidade 
de expressar a sua verdadeira identidade e 
de traçar os seus novos objetivos. A nível 
profissional, escute as opiniões das outras 
pessoas e não descuide a área particular. É 
tempo de tomar decisões e de avançar com 
projetos. 

 
Touro (21/4 a 21/5) 
 
A vida afetiva apresenta um 

ambiente de segurança e de tranquilidade, 
que pode ser aproveitado para 
experienciar momentos de grande 
cumplicidade. A nível profissional, existe 
uma forte capacidade de trabalho que lhe 
permite abrir novas perspetivas na carreira. 
Os contatos estão protegidos. 

 
Gémeos (22/5 a 21/6) 
 
A vida afetiva rompe um ciclo 

de crescimento sentimental. Esta pode ser 
uma boa maneira de amadurecer e de 
aprender a controlar as suas reações. A 
nível profissional, procure abrir os seus 
horizontes e desenvolva as suas atividades 
de forma mais inovadora para conseguir 
enfrentar o futuro. 

 
Caranguejo (21/6 a 23/7) 
 
A vida afetiva reflete 

dificuldades na relação mais íntima. Mostre 
os seus sentimentos, ouça a outra pessoa 
e atue de modo bastante compreensivo. A 
nível profissional, durante esta fase 
benéfica, terá a oportunidade de expandir 
a sua imaginação e de colocar em prática 
os seus velhos planos.

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

principalmente pelo desejo de reconstituir 
uma família, de consolidar laços e de 
expressar o seu amor pelas pessoas que 
ama. A nível profissional, descubra a sua 
faceta criativa para brilhar de forma 
positiva e no sentido de preparar bases que 
lhe serão úteis no futuro. 

 
Virgem (24/8 a 23/9) 
 
A vida afetiva marca 

relacionamentos muito profundos e 
consolidados. Vai sentir mais vontade de 
experienciar momentos mais intensos com 
o seu par. A nível profissional, tome 
decisões e elabore novos planos que lhe 
possam trazer benesses. Demonstre as 
suas razoes e os seus métodos de trabalho. 

 
Balança (24/9 a 23/10 
 
A vida afetiva evidencia a sua 

grande vontade de agradar e de ser uma 
figura simpática. No entanto, tente adotar 
um comportamento muito assertivo. A 
nível profissional, estão facilitadas as 
participações em grupos. É um momento 
ótimo para encontrar os apoios necessários 
para poder progredir.

 
Escorpião (24/10 a 22/11) 
 
A vida afetiva vivencia grandes 

emoções, que promovem ocasiões 
escaldantes. No que diz respeito à 
sexualidade, experimente situações 
diferentes. A nível profissional, analise o 
seu passado com responsabilidade e 
inteligência para poder aproveitar as novas 
oportunidades que decerto surgirão. 

 
Sagitário (23/11 a 21/12) 
 
A vida afetiva encontra se 

dirigida para a sua intimidade, que lhe 
possibilitará tomar consciência dos seus 
dotes e do lado subtil da existência. A nível 
profissional, canalize as suas forças e o seu 
otimismo para começar novos desafios. Vai 
certamente sentir maior capacidade de 
iniciativa. 

 
Capricórnio (22/12 a 20/1) 
 
A vida afetiva dálhe a hipótese 

de escolher entre dois rumos. Se entender, 
desenvolva o autoconhecimento para 
entender as suas exatas motivações. A nível 
profissional, podem aparecer algumas 
contrariedades e vai ter de manter a 
lucidez para conseguir tirar o melhor 
proveito desta conjuntura. 

 
Aquário (21/1 a 19/2) 
 
A vida afetiva beneficia das 

boas energias que lhe ajudam a harmonizar 
a estrutura familiar, mas desenvolva 
atividades lúdicas com os seus filhos. A 
nível profissional, há fortes oportunidades 
de mudanças e de concretizações há muito 
tempo esperadas. Procure avançar, mas 
sem medo de arriscar.

 
Peixes (20/2 a 20/3) 
 
A vida afetiva evolui muito 

positivamente. Um bom livro, a pr�ica da 
medita� o e uma m� ica mais profunda 
podem darlhe a sensa�o de serenidade. A 
n� el profissional, precisa de inovar com 
coragem. Ainda, certos eventos sociais 
podem trazer novos encontros que 
fomentar� mudan�s otimistas. 

Astrólogo

Consultas presenciais  

e online 

  Santa Cruz

  Cabouco

  Nélia de Jesus R. Fonseca Silva 
  Nasceu: 24061967 
  Faleceu: 26072020

  Maria Idalina Rebelo Lima 
  Nasceu: 24081940 
  Faleceu: 03082020

  Iria de Fátima Teles Flora 
  Nasceu: 15061963 
  Faleceu: 15082020

  Atalhada
  Maria Isabel Tavares Soares 
  Nasceu: 27021926 
  Faleceu: 03082020

  Manuel Moniz Rocha 
  Nasceu: 20081941 
  Faleceu: 09082020

  António P. de Oliveira Soares 
  Nasceu: 29061949 
  Faleceu: 17082020

  Água de Pau
  José Guilherme Garcia Coelho 
  Nasceu: 16071962 
  Faleceu: 16072020

FOTO SARA SOUSA OLIVEIRA
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Os tempos do tempo...!

 
Desde o princípio da civi

lização que o homem sentiu a ne
cessidade de marcar a passagem 
do tempo! O relógio e o calendário 
são dois auxiliares preciosos para 
esta tarefa, seja na vida pessoal, 
seja num contexto profissional, ou 
outro. Ao longo dos séculos sofre
ram muitas evoluções, mas já mais 
perto de nós era comum veremse 
os calendários pendurados nos 
mais diversos espaços das casas 

ou espaços comerciais. Em alguns 
cortavamse os meses pelo pico
tado, noutros viravamse as pági
nas e, a cada mês, surgiam novas 
imagens. Qualquer que fosse o seu 
formato, a sua finalidade comuni
cativa era a mesma. Os relógios… 
fossem de pulso, de parede ou de 
mesa, cronometravam o ritmo de 
cada dia, com tictaques mais ou 
menos sonoros. Curiosamente, 
parece que aos poucos tudo muda 
e se concentram agora os olhares 
nos Smartphones, que com uma 
aplicação para cada necessidade 
ou utilidade colocam na palma da 
mão toda a informação. Os calen
dários e relógios quase que amea
çam  ficar fora de uso e começam 
a ser objeto de alguma nostalgia! 

Nos meios agrícolas e piscatórios, 
sobretudo, ainda se assiste a uma 
outra forma de contabilizar o 
tempo no dia a dia. Assim, é muito 
curiosa a forma empírica que tran
sita de geração em geração e que 
se serve de muitos sinais da natu
reza para definir muitas das ações 
das suas atividades. A escolha da 
lua favorável para as culturas, seja 
para semear, seja para as colhei
tas; a escolha do tempo certo para 
as podas, que os mais velhos sen
tem no ar, com o frio que acaba e 
o querer chegar do início da pri
mavera; são as mesmas vozes sá
bias que diziam que “quando os 
pombos andam nas espigas, então 
podese colher o milho”. Também 
os pescadores têm os seus “sinais” 

que determinam o tempo certo 
para o lançamento de cada arte de 
pesca ou outras manobras. Sabem 
ler as nuvens, o movimento das 
águas, os ventos e o voo dos pás
saros. Mais do que qualquer apli
cação, ou compêndio científico, o 
saber destes rostos de pele quei
mada pelo sol em terra, ou pelo 
sal no mar, transmite a sabedoria 
adquirida pelas experiências de 
vida desde há muitas gerações.   
Um destes dias, passeava por um 
jardim da ilha e vi que os ouriços 
de um castanheiro já estavam a 
cair e com as castanhas maduras. 
Mas, como dizia o meu avô, não 
deveriam estar as castanhas ma
duras só lá para meados de outu
bro? Talvez os tempos do tempo 

da natureza também se estejam a 
ajustar e tenhamos que rever os 
postulados empíricos que chega
ram até nós. 
A verdade é que com as chuvas de 
agosto, “as meninas para a escola” 
começam a despontar da terra e a 
espalhar um colorido rosa pelos 
caminhos da ilha, sensivelmente 
ao mesmo tempo que já se arran
jam as mochilas para o recomeço 
das aulas. Não serão só coincidên
cias! Os tempos do tempo da na
tureza são reais.  
Indiferentes a relógios ou calendá
rios, os galos, sem atrasar ou 
adiantar, continuam a cantar com 
o raiar do dia despertando todos 
para nova jornada! 

Alexandre Oliveira
Professor

Que futuro digital para os museus?
É inevitável não tocar no 

assunto que está sempre na 
ordem do dia, ou melhor dos últi
mos (longos) meses, a célebre 
pandemia provocada pelo SARS
CoV2 que assombra o mundo 
atual e ficará marcada na memória 
das gerações atuais por muito 
tempo. Não podemos fingir que 
não está a acontecer nada e que 
tudo é como antes. Tudo está dife
rente e a adaptação à nova situa
ção é uma constante e obrigatória. 
Se há certeza que podemos ter 
bem presente é que a História é cí
clica, repetindose constante
mente. Nada disto é novo aos 
olhos da História. Já dizia Eça de 
Queiroz que “a História é uma ve
lhota que se repete sem cessar”. 
Todas as epidemias e infeções do 

século passado alteraram os pa
drões comportamentais da socie
dade da época. Não sabemos 
quando este pesadelo terminará e 
em todas as áreas são exigidas 
novas formas de adaptação e ino
vação.  
Face a esta incerteza sobre o fu
turo, os espaços museológicos 
estão em constante adaptação 
para desempenharem da melhor 
forma as suas funções. Durante o 
confinamento, os museus aposta
ram na comunicação digital, 
aposta essa que deve permanecer 
mesmo após a pandemia. Muitos 
museus já recorriam aos serviços 
online e às redes sociais, outros 
iniciaram uma espécie de fase ex
perimental que foi bemsucedida. 
Várias foram as atividades propor

cionadas com grande adesão por 
parte do público, como por exem
plo, desafios, explicações detalha
das sobre as peças, passatempos, 
tours virtuais, transmissão de con
certos, etc. 
Perante tal sucesso, os museus en
traram na fase de repensar a sua 
estratégia neste domínio. Não é 
suficiente para os museus terem o 
maior número de visitantes ou o 
maior número de peças em expo
sição se a mensagem não está cla
rificada para o visitante, porque o 
bom museu é aquele que conse
gue passar a mensagem intrínseca 
patente nas suas coleções. E isto é 
um desafio difícil para estes espa
ços carregados de História e me
mórias.  
O recurso às novas tecnologias 

tornase uma ferramenta útil para 
manter uma comunicação ativa 
com os diversos públicosalvo. É 
hora de os museus apostarem nas 
ferramentas online como um com
plemento do espaço físico. O digi
tal não tem de ser sinónimo de 
distância, pelo contrário, é uma 
forma viável de atrair público 
quando perspetivados como com
plementares e não como alterna
tivos. Há museus que, ainda, nem 
sequer possuem um website ou 
então, o mesmo apresentase 
pobre em conteúdo, o que impos
sibilita o acesso e envolvimento do 
público, uma lacuna que deverá 
ser contornada para prosseguirem 
com toda a comunicação. O de
senvolvimento da própria App do 
museu é uma maisvalia que per

mite uma interação com a própria 
exposição e o visitante. In loco ou
tras apostas podem ser exploradas 
proporcionando uma experiência 
única ao visitante através da fun
cionaldade da realidade aumen
tada, de áudio e vídeoguias, 
projeções de vídeomapping, entre 
outras. 
Assim, grande parte dos museus 
portugueses tem um grande tra
balho pela frente neste domínio 
que requer maior investimento 
por parte da Cultura.  

Museóloga
Joana Simas


