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Vacinados contra a covid19 utentes e
funcionários do lar de Santo António
Seguindo o plano regional de vacinação, receberam a vacina 42 idosos da instituição do concelho bem como os 47
funcionários que lhes prestam assistência Pág. 8
FOTO DL

Médica açoriana
relata como
combate o vírus
na Suécia
Lisa Thorfinn está na
linha da frente de um
país onde não é obrigatório o uso de máscara
Pág. 10

Crise no Alojamento Local
Estabelecimentos lagoenses sem clientes viram-se
para o arrendamento
Pág. 3

Ser coveiro em
tempo de pandemia. O que muda?
Imprescindíveis na vida e
na morte, dois coveiros
contam o que fazem e
como a covid-19 também
influencia o seu dia a dia
Pág. 11
PUB.

Única tipografia da Lagoa tem mais de meio século e é
um símbolo de história e resistência Pág. 6 e 7
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Concurso de Presépios
teve 34 participações
CORTESIA CML

Presépio de Emanuel Maré
Em ano de pande
mia e com regras de participa
ção diferentes das de anos
anteriores, a edição número 30
do Concurso de Presépios, or
ganizado pela Câmara Munici
pal de Lagoa, contou este ano
com 34 participações indivi
duais e coletivas.
No lote de singulares, Emanuel
Maré venceu o primeiro pré
mio na categoria de Presépio
Tradicional, seguindose Tiago
Tavares, em segundo lugar e
Rúben Alcaidinho em terceiro.

No grupo das escolas e outras
instituições, venceu a escola
EB1/JI Prof. Octávio Gomes Fi
lipe, seguindose a creche “O
Ninho” e a escola EB1/JI Fran
cisco Carreiro da Costa, em ter
ceiro lugar. A Junta de
Freguesia da Ribeira Chã con
quistou o primeiro prémio, no
lote das instituições públicas e
privadas do concelho e o Cen
tro Social Nossa Senhora do
Rosário ﬁcou em segundo
lugar.
CORTESIA CML

No presente ano letivo,
apesar das limitações impostas pela
pandemia (covid19), o Clube EcoTri
lhos da EBI de Lagoa mantém a sua
atividade, aliando o exercício físico ao
contacto com a natureza.
O Clube conta presentemente com
oito alunos, sendo este o limite má
ximo possível neste ano letivo. A dimi
nuição do número de participantes,
em relação ao ano transato, deveuse
à necessidade de reajustar o número
de intervenientes à capacidade do
transporte disponibilizado pela Câ
mara Municipal de Lagoa, cumprindo
os imperativos de distanciamento so
cial imposto pela pandemia.
Ao longo do primeiro período foram
realizadas quatro atividades fora da
escola, tendo os dinamizadores do
clube optado por iniciar as suas cami
nhadas próximo da escola. Assim, no
dia 21 outubro o grupo percorreu o
Trilho Urbano Cidade de Lagoa, per
mitindo aos alunos não só explorar a
cidade, mas também conhecer o novo
passeio marítimo, maravilhandose
com a beleza da paisagem que ele
proporciona.
No dia 4 novembro os membros do
clube deslocaramse à Ribeira Grande
onde, em parceria com os serviços
educativos do Arquipélago – Centro
de Artes Contemporâneas, visitaram
a exposição “Epicentro: Milagre”.
Tratase de uma mostra coletiva de
cinco artistas que pretende reﬂetir,
através da fotograﬁa, do som e do

Novamente
conﬁnados!

Clube EcoTrilhos
mostrase indis
pensal nos tem
pos que correm
vídeo, a forma como os açorianos
lidam com as adversidades da Natu
reza. Nesta visita os membros do
clube puderam dar largas à imagina
ção com atividades propostas pelas
responsáveis dos serviços educativos.
Ainda no mês de novembro, no dia 18,
o trilho percorrido foi o da Rocha da
Relva, onde os alunos e docentes pu
deram experienciar o isolamento dos
poucos habitantes e as diﬁculdades no

acesso ao pequeno povoado.
No mês de dezembro, no dia 2, o Eco
Trilhos fez o percurso pedestre do
Salto do Cabrito. Partindo das Caldei
ras da Ribeira Grande, o grupo cami
nhou por caminhos de terra e pelas
condutas até chegar à central hidroe
léctrica do Salto do Cabrito. Ao chegar
aí o grupo pôde apreciar a magníﬁca
queda de água de cerca de 40 metros.
Ao longo do ano letivo, o EcoTrilhos
continuará a explorar as magníﬁcas
paisagens da ilha de São Miguel, pro
porcionando aos seus participantes o
exercício físico aliado ao contacto com
a natureza.
Hugo Coelho com
Fátima Peixoto / DL

Clube de Proteção Civil realiza
simulacros na EBI de Lagoa
CORTESIA EBI DE LAGOA

Apesar de todos os cons
trangimentos causados pela pande
mia, as aulas decorreram sem grandes
alterações durante o primeiro pe
ríodo. A escola é, sem dúvida, um local
seguro, onde os alunos usam máscara
e higienizam as mãos com regulari
dade, para além de, dentro da sala de
aula, manterem o distanciamento so
cial seguro.

Presépio da família Medeiros
A família Medeiros venceu na
categoria de Presépio Original,
ﬁcando Sandra Paula Ponte
Silva em segundo e em terceiro
Graça Freitas. Nesta categoria,
a creche “O Pardal” conquistou
o primeiro lugar seguindose a
EBI de Água de Pau e a turma
6º E da mesma escola, em ter
ceiro lugar.

O Centro Sócio Cultural de São
Pedro venceu o primeiro pré
mio, no domínio das institui
ções públicas e privadas,
seguido do CATL do Centro
Sócio Cultural de São Pedro e
da Associação ARRISCA.

O segundo período, porém, trouxe
nos a notícia que mais temíamos, um
novo Ensino à Distância que, apesar
dos esforços de todos os intervenien
tes, não tem um valor equivalente ao
ensino presencial.
Fazemos votos para que, quando esta
edição do jornal sair, estejamos de
volta à escola, pois signiﬁcaria que a
situação de saúde melhorou e que pu
demos voltar a uma vida (quase) nor
mal.

DL
Ana Páscoa / DL

Alunos participam em simulacro
O Clube de Proteção Civil da Escola
Básica Integrada de Lagoa mantém
a sua atividade no presente ano le
tivo, à semelhança dos anos anterio
res. Este Clube tem como objetivos
principais promover, assegurar e
apoiar a prevenção/ sensibilização
em matéria de Proteção Civil.
O Plano de Segurança Interno da es
cola foi testado no primeiro período

através de simulacros que ocorre
ram durante o mês de novembro,
tendo a Unidade Orgânica partici
pado também no Exercício Nacional
de Sensibilização para o Risco Sís
mico  A Terra Treme.
Susana Martins com
Carolina Gonçalves / DL
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Alojamentos Locais na Lagoa estão vazios e
cheios de dúvidas quanto a este ano
Os alojamentos locais na Lagoa – e na restante região – aguardam ansiosamente pelos turistas.
Chegouse a olhar para 2021 com otimismo, mas a esperança cai a cada dia que passa
CORTESIA AL GRAVIANA

início de fevereiro. “Tive de optar, não
pelo turismo, mas por outro tipo de
arrendamento a médio prazo. Esta
mos ocupados com as empresas que
estão nas obras do hospital novo”,
avança, referindose à construção do
Hospital Internacional dos Açores, lo
calizado no Tecnoparque.
Apesar da boia de salvação, as previ
sões não são as melhores para os pri
meiros tempos de 2021. “Até pode ser
que melhore no Verão, mas a partir de
fevereiro vai ser complicado, tal como
março que vai ser um mês mau e por
aí afora”.

RUI PEDRO PAIVA

Praticamente encostado ao
complexo das piscinas municipais, o
Graviana apresenta uma paisagem
que se estende sobre o atlântico em
comunhão com a costa sul da ilha de
São Miguel. É um alojamento local de
charme – dirseá de acordo a termi
nologia comercial contemporânea –,
que apresenta três quartos: o pedra
negra, o pedra azul e o pedra lima.
Estão todos sem hóspedes. A última
reserva foi em setembro.
“O meu espaço agora está fechado.
Não está bloqueado nas plataformas,
mas não tem tido reservas. A última
reserva foi em setembro, inícios de se
tembro, só por aí dá para ter uma
ideia”, explica ao Diário da Lagoa Fá
tima Sobrinho, a proprietária do es
paço.
Não é novidade: a pandemia da covid
19 paralisou a vida coletiva e entre os
diversos setores afetados, atingiu par
ticularmente o do turismo. Sem
aviões repletos de turistas ansiosos
por descobrir as maravilhas do arqui
pélago açoriano, não há hóspedes a
entrar nos alojamentos locais.
O Graviana é um desses casos. Fátima
Sobrinho é micaelense, natural da
Lomba da Maia, mas vive atualmente
em Lisboa. Em 2018 decidiu investir
na Lagoa, terra de que o “marido
gosta muito”, onde tem “muitos ami
gos” e passa “muito tempo” quando
regressa à ilhamãe. Abriu um aloja
mento “diferente”, de “charme”. No
primeiro ano, em 2018, só teve a li
cença de Alojamento Local em agosto,
pelo que não deu para preparar a
época: “no início, em agosto, setem
bro, ninguém nos conhecia, mas,
mesmo assim, ainda deu qualquer
coisinha”, recorda.
O ano seguinte, 2019, a orquestra já
tocou a outro ritmo. Foi um “ano
muito bom”. “No ano seguinte, pensei
que as pessoas não nos conheciam
ainda e que não iria ser nada de espe
cial, mas não. Sobretudo em julho,
agosto e setembro foi muito bom. Tive
uma boa faturação”, aﬁrma a empre
sária, destacando o grande ﬂuxo de
americanos que acorreram ao seu es
paço.

O que esperar de 2021?

Número de dormidas na região em 2020 foi o mais baixo dos últimos anos
Aquele era também o tempo áureo
do turismo açoriano, setor que desde
2015 – ano da liberalização do espaço
aéreo – se estava a consolidar como
um dos motores da economia regio
nal. Mas a pandemia tudo levou e dei
tou por terra aquele que seria o
melhor ano de sempre em termos tu
rísticos. “Antes da covid19, já tinha
março e abril com marcações que no
ano antes não tinha. Já estava a ﬁcar
compostinho, mas foi tudo abaixo”,
aﬁrma Fátima Sobrinho, que agora
tem o Graviana a “zeros”.
Estando o ponto de partida baixo, a
expectativa é que 2021 seja melhor
do que o fatídico ano de 2020. Diz a
proprietária que “não vai ser nada que
se pareça com anos anteriores”, mas
a esperança é que seja “muito me
lhor”, não devido aos primeiros meses
do ano, mas sobretudo aos meses de
julho e agosto. “Esperemos que isso
realmente corra tudo muito melhor,
porque para quem vive disso, é muito
triste”, explica Fátima Sobrinho, ressal
vando que tem “outros negócios”,
mas que “a continuar assim não será
fácil” continuar a contornar o prejuízo
do alojamento.

O Cruzeiro mudou de rumo
Também a Casa do Cruzeiro, na zona
da Atalhada, próxima da zona balnear,
estava em constante evolução até ao

abalo da pandemia. Abriu em 2016 e
teve “sempre uma evolução muito
boa”, apesar de em 2019 já terem pra
ticado preços mais baixos “devido ao
aumento da concorrência”: “mas ví
nhamos sempre em crescendo”,
aponta o responsável pelo aloja
mento, Milton Medeiros.
Com a pandemia, choveram cancela
mentos, logo a partir de março para
os meses de julho e agosto, naquele
que era suposto ser um “excelente
ano”. “O turismo praticamente aca
bou”. A expressão “praticamente” é
utilizada porque nos meses do Verão,
Milton Medeiros ainda conseguiu
amealhar alguns turistas. Como al
guns continentais ainda escolheram
São Miguel para passar as férias de
Verão, a Casa do Cruzeiro ainda man
teve a taxa de ocupação em torno dos
80%. A taxa elevada numa época de
crise esconde um reverso da medalha:
só foi conseguida “praticando os pre
ços a metade”.
“Deixei de trabalhar com as platafor
mas e o único turismo que tivemos foi
o turismo do continente, que não tem
um poder de compra tão elevado
quanto os turistas vindos de destinos
estrangeiros”. Após o verão, a ocupa
ção baixou. Em setembro, outubro e
novembro, a taxa esteve em 50% com
“preços muitos baixos”. Foi só mesmo
para ver se dava para pagar as presta

ções, como a TV por cabo e algumas
despesas e com sacrifício temse con
seguido”, assinala.
Agora, a pandemia obrigouo a uma
ginástica no negócio e a uma mu
dança de arrendamento. Apostou no
arrendamento a médio prazo, que o
irá ocupar durante o mês de janeiro e

“

“Tive de optar,
não pelo turismo,
mas por outro
tipo de arrenda
mento a médio
prazo.”

O cenário vivido na Lagoa, onde escas
seiam os turistas e abundam as camas
vazias, é idêntico ao resto da ilha e da
região. Os números não deixam mar
gem para dúvidas: o número de dor
midas registado no arquipélago em
2020 (822 mil) é o mais baixo desde
2002. Em 2019, tinha existido mais de
três milhões de dormidas.
Segundo o presidente da ALA (Asso
ciação de Alojamento Local dos Aço
res), Rui Correia, os números do
alojamento local “são muito maus”
em todos os concelhos da região. “Já
não sabíamos o que era ter uma
época baixa tão má e os problemas é
que as perspetivas de futuro são
muito más também”, aﬁrma ao DL.
Em tempos, olhouse para 2021 com
esperança. Agora, a realidade começa
a enegrecer o cenário: “neste mo
mento já começamos a pensar que se
calhar 2021 será igual a 2020 e vamos
ver se não será pior”. Para justiﬁcar,
Rui Correia salienta a tendência regis
tada na Europa, com os potenciais tu
ristas a adiar as viagens à espera de
serem vacinados contra a covid19
para poderem “viajar com maiores
condições de segurança”. Esse adia
mento poderá ser um problema para
os indicadores turísticos na região.
“Aquela que é faixa etária e os grupos
que viajam mais para os Açores, como
as famílias, só vão ser vacinados já em
cima do Verão e, portanto, será difícil
serem vacinados a tempo e horas para
virem para cá”, explica. Aﬁnal, parece
que o ano novo não resolve os velhos
problemas.
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Delmiro Luz (à esq.) e o proprietário João Pacheco (à dir.) consultam as primeiras edições do Diário da Lagoa impressas pela tipograﬁa Esperança

A “Esperança” que resiste
para manter viva
a arte da tipograﬁa
A tipograﬁa Esperança é a única da Lagoa e um espaço his
tórico do concelho. A pandemia só veio agravar ainda mais
as diﬁculdades do negócio mas o proprietário não desiste

RUI PEDRO PAIVA

A rua tem o nome de es
trada da Relvinha, em Santa Cruz,
Lagoa. Num bucólico bairro de
casas, destacase a velhinha escola
primária do Plano dos Centená
rios. Ao lado, no número 13, des

ponta uma casa, aparentemente
igual a todas as outras. Essa casa
está sempre de porta aberta. Per
cebese depois que é uma oﬁcina.
Na parte da frente, há televisões
por todo o lado, dando nota que
ali se reparam as caixinhas mági
cas.

Mas a verdadeira magia, a tipográ
ﬁca, acontece na parte de trás. É
que nas traseiras da casa as fun
ções não se limitam a reparar. Es
tendemse a criar. A dar vida ao
papel. É ali a casa da tipograﬁa Es
perança, a única tipograﬁa da
Lagoa e um espaço histórico do

concelho.
“Esta tipograﬁa já é muito antiga.
Eu ainda não consegui determinar
quando é que nasceu. O meu
sogro comprou a um senhor, José
Leandro, que era funcionário da
câmara, em 1966”, explica João
Pacheco, proprietário, que conduz
o Diário da Lagoa numa visita
guiada ao espaço. A tipograﬁa não
é muito grande, mas nem por isso
a visita é dispensável: ali, em cada
canto, há histórias para contar. His
tórias que fazem a história da Ti
pograﬁa, uma arte ameaçada, mas
que naquele espaço encontra um
bastião de resistência.
Na Esperança há o cheiro da tinta,
que deixa marcas nas mesas e
torna os dedos escuros. Há o ruído
industrial, vindo das várias máqui
nas que ali se acomodam, negras
e robustas, evocando a nostalgia
de um outro tempo, um tempo
analógico, que corria apenas no fí
sico, no palpável, onde os calos
nos dedos não eram resultado de
um scrol permanente do meio vir
tual.
A tipograﬁa Esperança mudouse
para o espaço atual em 1972.
Antes estava numa “casa ali mais à
frente”, próximo do porto dos car

neiros. João Pacheco ﬁcou respon
sável pelo espaço em 2001
quando o sogro, Altino Resendes,
faleceu. Até então, o atual proprie
tário estava na parte da frente,
uma vez que a sua “área” são as
televisões. Ou melhor: era. “De
pois de meu sogro falecer eu é que
dei continuidade a isso”. Ficou
assim assegurada a continuação
de uma história, que se cruza com
a deste jornal. Desde a primeira
edição, em outubro de 2014, até
junho de 2016, o Diário da Lagoa
foi impresso na tipograﬁa Espe
rança. Foi ali que tudo começou,
numa relação umbilical entre a
única tipograﬁa e o único jornal do
concelho, que leva João Pacheco a
guardar religiosamente todas as
edições do DL e que a nós nos
enche de orgulho  e de Esperança.

Gavetas com história
Entre a maquinaria, há duas Hei
delberg, nome de cidade alemã
que é também uma marca incon
tornável na produção de máquinas
gráﬁcas. Uma delas é a mais antiga
do estaminé. A pergunta sobre a
idade leva João Pacheco a reﬂetir.
Face ao silêncio, surge a resposta.
“Mais de cinquenta anos.
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Eu vim para aqui em 1983 e ela já
trabalhava aí há muitos anos”, res
ponde do outro lado da tipograﬁa
Delmiro Luz, que continuou a ulti
mar a confeção de um calendário
de parede com a delicadeza de
quem cria artesanato. Delmiro co
meçou a trabalhar aos 17 anos
como aprendiz, atualmente é o
mestre tipógrafo da Esperança.
A criação do tal calendário é inter
rompida. Quando se fala em má
quinas antigas, é preciso mostrar a
jóia da casa. Uma jóia pequena,
mas rara. Delmiro foi buscar e pôs
a trabalhar uma pequena máquina
de impressão manual. Quase que
parece de brincar. “Aí há uns anos
estiveram aqui especialistas e tipó
grafos de todo o mundo e ﬁcaram
encantados com essa máquina.
Nunca tinha visto algo assim, por
que uma coisa desse tamanho não
é fácil de encontrar em tipograﬁa”,
explica João Pacheco, referindose
ao encontro de impressores tipo
gráﬁcos que decorreu em 2019 e
que trouxe gente de todo o
mundo até à ilha. É uma máquina
de impressão como as outras, mas
em ponto pequeno. E ainda traba
lha – isto aqui é um museu vivo.
No círculo superior – que quase
parece um resplendor – esfregase
a tinta. Depois, dáse à manivela,
é gerado um ruído maquinal  sinal
da criação , e nasce a impressão.
A máquina está em cima de um
longo balcão de madeira já gasta.
As gavetinhas antigas guardam ou
tras preciosidades: estão ali deze
nas de símbolos em chumbo, que
funcionavam como carimbos para
a impressão. Há o símbolo do PS,
do antigo Banco Comercial dos
Açores, do Operário, do PDA, dos
gelados CaraAlegre e do cinela
goense. “Esse era para os cartazes
que exibiam no cinema durante a
semana”, explica João Pacheco
sobre o último.
Na gaveta acima, mais relíquias.
Chapas de zinco, uma tecnologia
mais recente, também com diver
sos emblemas, símbolos, logótipos
das produções que ali se faziam.
Com gavetas repletas de preciosi
dades, é natural agudizarse a cu
riosidade quanto aos outros
armários que ali povoam.
“Desse lado, temos vários chum
bos”, responde o proprietário de
forma modesta à curiosidade. Vá
rios, não. São centenas e centenas
de chumbos e o mesmo é dizer de
carateres: letras, maiúsculas, mi
núsculas, acentos, tudo em dife
rentes tamanhos e tipos. “Cada
gaveta é uma fonte”, explica João
Pacheco. São muitas as estantes
presentes. Cada estante está cheia
de gavetas. Cada gaveta está divi
dida em vários quadradinhos de
madeira. Cada quadrinho tem de
zenas de chumbos, equivalente a

Única tipograﬁa do concelho faz calendários, convites, panﬂetos, autocolantes e cartões com máquinas históricas
todas as letras do alfabeto. “Isto à
vista desarmada são apenas boca
dinhos de chumbo, mas cada um
é uma letra diferente”, assinala o
gerente, realçando a dimensão
hercúlea de trabalhar com aquele
sistema. “Imagine fazer um jornal
assim. Cada letra é um chumbo,
era preciso compor letra a letra e
estando o serviço pronto era des
manchar e pôr tudo no seu lugar”.
Nos dias que correm, os chumbos
já só servem, praticamente, para
evocar a história da tipograﬁa,

A Esperança que resiste
porque muito do trabalho é feito
pelo digital ou por outros sistemas
tipográﬁcos mais recentes. O ge
rente assegura que fazem de
“tudo um pouco”: faturas e reci
bos, folhas timbradas, convites,
panﬂetos e autocolantes. “Muito
serviço variado”, essencialmente
para “pequenos clientes”. “Mas
estamos abertos a propostas”, res
salva.
Essa abertura fêlos atingir um pú
blico que João Pacheco nunca pen
sou alcançar. Nos últimos anos –
os áureos do turismo regional 
foram muitos os turistas que
foram à Esperança imprimir
“mapas, viagens e fotograﬁas”.
“Aparecia aí muito turista, que
viam na internet e chegavam aqui
com o GPS. Era engraçado, é uma
coisa que eu não contava”.
Agora, com a pandemia, os turis
tas deixaram de ir. Foi só mais um
revés num negócio que se arrasta
há anos numa crise impingida pelo
progresso. É que o trabalho feito
em tipograﬁa tem “outra quali
dade” e, por isso, “outro preço”,

Cada gaveta corresponde a um tipo de letra diferente com dezenas de pequenos chumbos
impossível de concorrer com a
produção em grande escala ou
com a impressão doméstica.
“Isso está muito mau, muito
quebrado, passou tudo a ser
feito por computador, infor
matizado. A pessoa já não pre
cisa de fazer um impresso, o
computador já faz o impresso
em casa do cliente”. Por agora,
o ofício vai resistindo, sem
saber bem o que o futuro
trará. Uma coisa é sempre
certa: a Esperança, essa, será
sempre a última a morrer.

Delmiro Luz é mestre tipógrafo
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“Desde março, provavelmente foi o dia
mais feliz que eles tiveram aqui no lar”
42 idosos e 47 funcionários do lar de Santo António completaram a vacinação
contra a covid19
CORTESIA DA OEA

SARA SOUSA OLIVEIRA

A tão desejada “luz ao
fundo do túnel”, referida várias vezes
pelo diretor técnico do Lar de Santo
António, na conversa que teve com o
Diário da Lagoa, chegou no passado
dia 8 de janeiro. Nesse dia os 42
idosos e 47 funcionários da
instituição, localizada na freguesia de
Santa Cruz, na Lagoa, receberam a
primeira dose da vacina contra a
covid 19.
Três enfermeiros do Centro de Saúde
de Ponta Delgada procederam às
inoculações para a aplicação da
primeira dose  a segunda seria
administrada 21 dias depois. O
enfermeiro da instituição, Gonçalo
Carreiro, foi o primeiro a receber a
vacina. O protocolo seguido para
funcionários e utentes prevê vários
procedimentos. Todos tiveram de
preencher um formulário para aferir
as respetivas patologias. “Tivemos
alguns funcionários nauseados após
a administração da vacina mas os
utentes, fantásticos, nenhum deles
teve qualquer reação”, destaca o
diretor técnico da instituição. Os
utentes eram aliás, os mais
expectantes face à vacinação,
esperada há muito, por todos.
“Desde março, provavelmente foi o
dia mais feliz que eles tiveram aqui no
lar porque eles sabem que é uma luz
ao fundo do túnel e que é o início do
PUB.

Tiago Almeida (à esq.) acompanhou a vacinação bem como elementos da Ordem dos Enfermeiros
ﬁm apesar de também terem a
noção que isto irá demorar algum
tempo”, diz Tiago Almeida: “já não os
via sorrir há muito tempo e naquele
dia vi sorrisos especialmente as
pessoas que estão mais orientadas e
têm plena noção do que se passa à
volta delas e da gravidade da
doença”, garante o enfermeiro.
Acrílico permitiu visitas no Natal
O momento da vacinação no lar de
Santo António, que foi acompanhado
por elementos da Ordem dos
Enfermeiros dos Açores, ganhou
ainda mais força por ter acontecido
duas semanas depois do Natal. Foi o

primeiro em que grande parte dos
utentes não passou a quadra com a
família. “Apesar de eles terem visto os
familiares, através de uma barreira de
acrílico que instalamos, o desejo de
muitos seria ir a casa mas toda a
logística que isto implicava,
nomeadamente o facto de terem de
ﬁcar 14 dias em quarentena fez com
que nenhum deles optasse por ir”,
refere Tiago Almeida.
Até à data de fecho desta edição, o lar
de Santo António não registou
nenhuma infeção por covid19,
tendo, no entanto, alguns casos
suspeitos nos últimos meses.
Quase um ano depois do início da

pandemia, o balanço é positivo mas
o diretor técnico alerta que a batalha
não está ganha. “Se é um caso de
sucesso ou não é, muito difícil de
mensurar, é uma questão de sorte.
Independentemente de não termos
casos, nunca podemos reduzir as
medidas, muitos meses ainda virão
até conseguirmos aliviar algumas”,
sublinha o responsável da instituição.
Até lá, a chama da esperança que a
vacina veio acender dá algum alento
a quem cuida e a quem é cuidado no
único lar da Lagoa, que à semelhança
de milhares no país inteiro, é dos
espaços mais marcados por tudo do
que traz a covid19.

Restaurantes
da Lagoa com
campanha de
25% desconto
A campanha levada
a cabo pelo Núcleo de Empre
sários da Lagoa (NELAG) visa
dinamizar o setor da restaura
ção do concelho que atravessa
fortes quebras devido à falta
de clientes, consequência da
pandemia.
Os restaurantes aderentes
podem aplicar um desconto
de 25% no valor da fatura (IVA
incluído) nas refeições com
consumo no local  até um li
mite de seis euros por pessoa.
Nos serviços de take away o
desconto é de 15%  até ao li
mite de 3, 6 euros por pessoa.
A iniciativa abrange o serviço
de almoço e jantar, de se
gunda a domingo sendo apli
cável a pessoas singulares ou
colectivas com domicílio ﬁscal
nos Açores.
Os estabelecimentos aderen
tes poderão ser consultados
nas redes sociais do NELAG e
da Câmara Municipal de
Lagoa, parceira da iniciativa.
De fora da ação, ﬁcam come
morações especíﬁcas como o
Dia dos Namorados.
A campanha arrancou no pas
sado dia 20 de janeiro e es
tendese até 31 de março.
O NELAG apela ao cumpri
mento das orientações das
autoridades de saúde no usu
fruto dos diferentes serviços
de restauração do concelho.
DL
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Bebé do ano na Lagoa vai receber 100€
A iniciativa é da responsabilidade das farmácias Mântua e de Água de Pau e abrange
as cinco freguesias do concelho

PUB.

Pelo quarto ano con
secutivo a Farmácia Mântua
e a Farmácia de Água de Pau
premeiam a natalidade na
Lagoa com a iniciativa “Bebé
do ano”. Tratase de um pas
satempo através do qual
será atribuído um prémio de
100 euros ao primeiro bebé
do ano.
O prémio, em formato vou
cher, só pode ser utilizado

uma única vez e exclusiva
mente na farmácia Mântua
ou na farmácia de Água de
Pau, em produtos de cosmé
tica infantil e puericultura
das marcas Mustela, Uriage,
Bioderma, Chicco, Nuk e
Avent.
A iniciativa destinase a
todas as pessoas singulares,
que residam no concelho da
Lagoa (Água de Pau, Ca

bouco, Nossa Senhora do
Rosário, Ribeira Chã e Santa
Cruz), que estejam regista
dos na rede social Facebook.
Quem for residente em Água
de Pau deverá aceder à pá
gina da farmácia de Água de
Pau devendo os residentes
das restantes freguesias ace
der à página da farmácia
Mântua. Para participar, os
interessados devem enviar,

por mensagem privada via
Facebook, o registo de nasci
mento do bebé e o compro
vativo do cartão de cidadão.
Será aceite apenas uma par
ticipação por bebé, podendo
os interessados concorrer
até ao dia 28 de fevereiro. O
vencedor será anunciado
cinco dias úteis depois do
ﬁm do passatempo. O pré
mio é pessoal e intransmissí

vel não sendo convertível
em dinheiro.
O regulamento detalhado
dos passatempos, que de
correm em simultâneo na
farmácia Mântua e na de
Água de Pau, pode ser con
sultado em:
htts://facebook.com/farma
mantua
e https://facebook.com/far
maciadeaguadepau
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“Aqui na Suécia pouca gente usa máscara”
Médica açoriana combate a pandemia num país com uma estratégia completamente diferente de
Portugal. A proﬁssional de saúde conta como se vive e como se trabalha num retângulo de exceções
CORTESIA LISA CAIADO THORFINN

sinal para serem testadas porque não
querem as quarentenas e acho que
isso também acaba por ser comum a
todos os sítios.

SARA SOUSA OLIVEIRA

O coração está dividido
entre Angra do Heroísmo, na ilha Ter
ceira, e a cidade de Linköping, no sul
da Suécia. Desde 2005 que Lisa Caiado
Thorﬁnn, 35 anos, só regressa à sua
terra natal para as férias de verão, con
dição que comunicou logo ao marido
um dia depois de ele a ter pedido em
casamento. A açoriana é médica de
urgência em Linköping há nove anos,
no sul da Suécia. Está desde março na
linha da frente do combate à covid19
num país diferente em tudo: nunca
decretou conﬁnamentos obrigatórios
e não multa ou penaliza quem não
cumpre o que deﬁnem as autoridades
de saúde. Desde o início da pandemia
que tudo são recomendações e assim
continuam.
DL: Como têm sido estes meses?
Difíceis. O verão foi melhor porque as
coisas estavam mais calmas, não havia
tantos contágios. Pelo que via nos ou
tros países, pensei que era uma ques
tão de dias e também vinha para casa
com covid. Não sei se foi sorte mas
ainda não fui infetada.
DL: Mas já fez vários testes, certo?
Sim porque o meu ﬁlho está no infan
tário. Aqui nunca houve nenhum con
ﬁnamento e ele continua a ir para lá.
E ele às vezes traz constipações e eu
ﬁco sempre constipada. Já aconteceu
várias vezes ter ﬁcado constipada, ir
fazer o teste e foi sempre negativo.
DL: O que é mais difícil no seu traba
lho?
É o medo que sentimos pelos doentes
que estão em estado muito crítico. Al
guns vêm cedo, há uns que ﬁcam em
casa e há os que vêm tarde com diﬁ
culdades respiratórias graves e dános
medo de telefonar para os familiares
a dizer que a situação é crítica. Os
doentes ﬁcam no serviço de urgência
um tempo limitado mas eu vou sem
pre ver os meus doentes, saber o que
aconteceu, se estão bem.
DL: Os proﬁssionais de saúde na Sué
cia também estão a ser massacrados
com o excesso de trabalho provo
cado pela pandemia?
Sim. A situação agora está mais com
plicada do que antes do Natal. Apesar
das pessoas se terem juntado menos,
juntaramse, por isso temos mais

DL: Já foi vacinada?
Não! A Suécia também está a ser di
ferente nisso. Tenho sido muito crítica
nesse aspeto porque aqui só começa
ram a vacinar os lares de idosos e de
pois as pessoas que vivem em casa
que têm apoio ao domicílio.
DL: Quando é que os proﬁssionais de
saúde deverão ser vacinados?
Agora, depois de fazermos um bocado
de barulho, eles não avançaram ne
nhuma data para mas dizem que vão
nos vacinar mais cedo do que era
previsto porque estão a ver que pre
cisam de nós.

Lisa Caiado Thorﬁnn é médica de urgência na Suécia há nove anos

casos. E sempre que alguém ﬁca
doente é preciso outra pessoa ir fazer
o turno. Tem sido uma data de turnos
extra e horas extra e claro que as pes
soas acusam o cansaço.
DL: A gestão da pandemia na Suécia
e em Portugal é muito diferente. Que
caminho é, na sua opinião, o mais
adequado?
A minha opinião tem vindo a ﬂutuar
ao longo da pandemia. No início
quando vi o resto do mundo a fazer
conﬁnamentos, pensei, ´nós aqui es
tamos malucos, devemos estar num
ﬁlme, estão a fazer uma experiência
para o resto do mundo ver´. Atual
mente as coisas quase estão piores aí
do que aqui. Aqui são tudo recomen
dações. Só desde a semana passada
se começou a usar máscara nos trans
portes públicos nas horas de ponta, de
manhã e ao ﬁm da tarde, mas são
tudo recomendações, quem não usar
não vai ser corrido dali para fora. Aqui
na Suécia pouca gente usa máscara,
os suecos são muito de não obrigar as
pessoas a nada. Até outubro ninguém
usava máscara nem no supermer
cado, nem no banco, nem nos trans
portes, zero. Quando Portugal estava
em conﬁnamento antes do verão, fui
ao parque com o meu ﬁlho, estava em
Facetime com os meus pais e eles só
diziam, ´vocês parece que estão nou
tro planeta´ porque o parque estava
cheio de miúdos a brincar.

DL: Nós ontem, em Portugal, tivemos
cerca de 10 mil novos casos. Vocês aí
na Suécia registaram quantos?
A Suécia não divulga os números
todos os dias. Na semana passada
nem sei ao certo mas a Suécia sempre
testou pouco e continua a testar
pouco, portanto os números são bai
xos. Dos casos conﬁrmados até hoje,
Portugal e a Suécia estão com núme
ros semelhantes mas eu não acredito
porque a Suécia tem muitos mais por
que testamos poucos. Até ao verão só
podíamos testar as pessoas que inter
návamos, os restantes doentes não
testávamos.

“

“Atualmente as
coisas quase
estão piores aí do
que aqui.”

DL: Qual é a justiﬁcação das autori
dades de saúde para esse procedi
mento?
Eles nunca admitiram que a estraté
gia é a imunidade de grupo. Sempre
disseram que não podiam fechar o
país, pesa muito na economia, pesa
muito na vida das crianças. Eles nunca
admitiram que a estratégia era a imu
nidade de grupo mas eu acho que é.
A Suécia tem uma estratégia comple
tamente diferente.
DL: Tem acompanhado o controle da
pandemia nos Açores?
Vou acompanhando os números no
Facebook. Quantos mais casos são,
mais difícil é identiﬁcar as cadeias de
transmissão. Agora, aqui já nem se
identiﬁcam as cadeias de transmissão,
perdese o controle.
DL: Acha que o descontrole numa
ilha acaba por ser diferente do des
controle num continente?
Devia ser mais fácil o controle numa
ilha porque estão isolados e quantos
menos habitantes mais fácil é, é mais
fácil apagar a chama.
DL: Então o que acha que está a fa
lhar?
As pessoas não respeitam. Deviam
estar em casa e não ligam nenhuma,
algumas sabem que estão infectadas
e vão para o café à mesma. Pessoas
que se calhar têm sintomas e não dão

DL: Pensa regressar aos Açores e
exercer medicina cá?
Para já, não. Sou casada com um
sueco, ele tem cá a sua família, não
fala português mas claro que tenho
muitas saudades e as férias de verão
são sempre aí. Aliás quando ele me
pediu em casamento, aceitei logo mas
no dia seguinte disselhe ´olha vivo na
Suécia mas os meus verões são e
serão sempre na ilha Terceira nos Aço
res´, e ele concordou logo e adora
Portugal e as pessoas
DL: Os suecos e os açorianos são
muito diferentes?
São. A cultura sueca é muito diferente,
é mais fria, mais distanciada, não há
aquele à vontade que nós temos.
Tudo tem de ser muito combinado.
Quando se combina um jantar para as
19 horas, às 19 em ponto eles estão a
tocar à campainha, é tudo menos des
contraído. As pessoas são mais rígidas
e mais distantes.
DL: Que conselhos tem para quem
lê?
Quem tem sintomas, por mínimos
que sejam, não os ignore e váse tes
tar. Está com dores de garganta mas ia
à mercearia, não vá, ﬁque logo em
casa. Cada contacto que temos é um
grande risco. E espero que as pessoas
se vão vacinar. Porque se não, não têm
legitimidade para se queixar. Já há mi
lhões de pessoas em todo o mundo
que levaram a vacina, a vacina é se
gura.
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“A qualquer hora do mundo podemos vir para cá”
Fazem aquilo que muito poucos estariam dispostos a fazer e, na morte, quase nada os surpreende.
Como é ser coveiro em tempo de pandemia?
FOTOS DL

Paulo Fragoso (à esq.) e Paulo Vital (à dir.) são os dois coveiros do cemitério municipal

SARA SOUSA OLIVEIRA

No maior cemitério do con
celho da Lagoa, Paulo Vital, 42 anos,
conhecido por todos como “Malas
sada”, e Paulo Fragoso, 38, não coinci
dem na idade mas coincidem no
nome próprio, na naturalidade  são
os dois de Santa Cruz  na leveza com
que encaram o trabalho que têm de
fazer, e não só. São os dois coveiros no
cemitério da freguesia onde cresce
ram. Ambos passam há vários meses
pela pandemia  já lá iremos.
Desde pequenos que ambos se habi
tuaram a lidar com um tema que cos
tuma afastar até os mais curiosos. E a
naturalidade com que falam daquilo
que fazem, fálos recuar, sem esforço,
à infância.
“Fui criado aqui dentro, desde peque
nino. Quando morria um melro, eu
cortava as cortinas da minha avó, co
bria o melro e fazia os prantos, velava
e tudo”, começa por contar, a rir, Paulo
Vital. As memórias do colega também
passam pelo espaço que é agora o seu
local de trabalho. “Eu também fui
criado aqui com os donos destas ter
ras à volta. Tinha um cão ali e eu vinha
por aqui dentro e saltava a parede,
portanto, muitas vezes, em peque
nino eu via o que se estava a passar
aqui, às vezes punhame em cima das
paredes a ver abrir as covas”, recorda
Paulo Fragoso.
Para Paulo Vital, as memórias vão
ainda mais longe. Volta a falar do quão
chateada ﬁcava a avó, por ﬁcar sem
cortinas, que também cortava para

fazer gravatas. Era com pedaços de
pano, “enrolados ao pescoço” que
prestava a sua homenagem a quem
partia. “Quando morria alguém em
casa eu era o primeiro a entrar lá den
tro”, garante Vital. Quando a carreta 
carro de duas rodas que servia para
transportar os caixões  estava à porta
de alguém, Paulo Vital já sabia ao que
ia: “eu estava sempre a ver onde es
tava a carreta, para ir lá, tinha uns sete
ou oito anos”.
Paulo Fragoso é coveiro há sete anos
enquanto Paulo Vital assume as mes
mas funções há 13. Ambos trabalham
em equipa e cada um já conhece bem
aquilo que faz melhor. “Eu sou mais
dos pormenores”, atira Fragoso, já
quase a terminar de abrir uma cova.
“Agora temos de fazer uma ´prumada´
[técnica que permite garantir a verti
calidade do terreno]. Esta está super
difícil, está super diagonal mas é o re
toque da sabedoria que a faz endirei
tar”, garante Fragoso: “se não estiver
completamente vertical o caixão não
entra”.
Entre uma e outra tarefa, a boa dispo
sição entre os dois é constante, este
jam a fazer o que estiverem. “Ele
pensa que está guarnecendo pare
des”, diz a rir Paulo Vital: “oh ele está
pondo gel no cabelo, estás vendo?”,
nota, depois de ter visto o colega a pôr
água no cabelo, numa fonte próxima
da campa onde estão a trabalhar.
É um trabalho difícil? “Não!”, respon
dem os dois em uníssono e com toda
a convicção que têm. Vão para casa a
pensar no que viram? A resposta é de
novo um simultâneo “não!”, nova

mente convicto. “A gente vai para casa
mas é a pensar nos vivos, quem está
morto não mexe com ninguém”, ga
rante Vital que acaba por lamentar: “é
um trabalho que deveria ser mais
bem pago”. O desabafo é completado
por Fragoso: “a qualquer hora do
mundo podemos vir para cá”, com
pleta Fragoso.

o passado Dia de Todos os Santos, 1
de novembro de 2020. Enquanto volta
a remexer na terra, com a ajuda de um
sacho, Vital conta: “recebemos 500
euros de gorjetas nesse dia, mesmo
com a crise não foi ruim, para o ano
não há”. Mas o outro Paulo, Fragoso ,
garante que sempre que são recom
pensados por alguém, dividem o valor
pelos dois.

Pandemia não trouxe grandes
Cemitério recebe visitantes
mudanças
Apesar do mundo ter dado uma volta todos os dias
de 180 graus com a covid19, a todos
os níveis, o diaadia dos dois coveiros
de Santa Cruz não teve grandes alte
rações. Para além da máscara, que
passaram a ter de usar, e da redução
do número de pessoas por funeral,
que estão “limitados a 20 pessoas”,
garante Paulo Vital, a pandemia não
veio mexer muito com aquilo que os
dois já faziam no cemitério. “Há mais
de um mês que não temos tido mui
tas mortes, o trabalho mantémse
igual ao que já tínhamos”, garante
Paulo Vital. “Já enterramos suspeitas
de covid19”, explica Fragoso, mas
ainda nenhuma morte conﬁrmada
pela doença [até à data de fecho desta
edição]. Mas estão preparados para o
fazer. Em caso de morte por covid19,
ambos têm, num anexo do cemitério,
fatos de proteção individual, conheci
dos como EPI´s que terão de utilizar
para enterrar a vítima. Nesse caso,
terão de seguir um protocolo de segu
rança deﬁnido em articulação com as
autoridades locais e de saúde.
O único dia mais simpático, desde que
começou a pandemia, acabou por ser

Para além da manutenção habitual
que requerem as mais de 700 covas
do cemitério de Santa Cruz, alguns
particulares pedemlhes ajuda. “Fora
de horas fazemos os ´garetos´, mon
tamos pedras, pequenos trabalhos
que nos pedem, a gente faz”, conta
Fragoso que tem, tatuado, num dos
braços o rosto do ﬁlho de 5 anos.
Quando lhe perguntámos se ainda lhe
custa assistir ao sofrimento de quem
se despede de quem parte, Fragoso
responde que não. “Não podemos
trabalhar a pensar no sofrimento dos
outros, ver as pessoas chorar já não
nos afeta”, diz o coveiro. Mas, ainda há
casos e casos, e quando são crianças,
“tocanos porque elas tinham a vida
pela frente”, garante Fragoso.
Os dois funcionários do cemitério de
Santa Cruz podem abrir cada cova a
cada sete anos. Garantem que já nada
do que encontram os impressiona.
“Estamos habituados, isto é tudo nor
mal para a gente”, assegura Paulo
Vital, enquanto alerta um visitante:
“senhor, tem que pôr a máscara”.
Todos os dias, várias pessoas fazem

questão de visitar quem ali têm.
“Temos um senhor que vem todos os
dias, ﬁns de semana, feriados, dias
santos. Vem trazer uma velinha à
campa da esposa, às vezes até vem
duas vezes por dia. O que vem de mais
longe, todos os dias é um senhor da
Atalhada”, conta Fragoso.
A convicção e a leveza com que os dois
coveiros trabalham e cumprem as ta
refas que têm deﬁnidas para o dia são
o exemplo de quem gosta verdadeira
mente do que faz. O trabalho de ﬁm
de linha que desempenham não tem
hora marcada e é essencial na vida e
na morte. Podem ser chamados às
nove da manhã como à meia noite ou
às três da manhã. Não se queixam
disso nem lamentam a proﬁssão que
acreditam, lhes escolheu. E, se dúvidas
restassem sobre o amor e o brio que
os dois têm pelo que lhes passa pelas
mãos, numa das árvores da canada
que desemboca no cemitério, mora
um exemplo que salta à vista. No in
terior de um dos troncos está a ima
gem de Nossa Senhora de Lurdes. A
ideia e o trabalho foi de Fragoso: “isto
começou a apodrecer e numa tarde
peguei no escopo e comecei a cavar”.
À pequena gruta juntou a imagem e
umas ﬂores . “Sou muito criativo, faço
coisas do outro mundo!”, garante.
Mas a obra de arte ainda não foi dada
por terminada. “Falta o acrílico” para
proteger a pequena imagem da
chuva. Até lá, ele e Paulo, vão conti
nuar a adicionar a leveza e boa dispo
sição que os caracterizam, ao trabalho,
essencial mas muitas vezes invisível
que não lhes pesa os dias.
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Um viajante no tempo, da Vila de Água de Pau

Por RoberTo MedeirOs

Antigamente, "Graças a Nosso Senhor” eles juntavamse! Não invoque
mos o nome de Nosso Senhor em vão! A Vila de Água de Pau deve
muito a Deus Nosso Senhor. O que vale é que Deus não espera muito de
nós. Já sabe do que a casa gasta. E gosta!
CORTESIA ROBERTO MEDEIROS

Por uma questão de tra
dição e comodidade, na Praça
Velha e na Praça Nova da Vila de
Água de Pau o povo desta terra
convivia muito. Há muito anos,
há menos tempo e há nem tantos
anos assim, pois ainda me lem
bro. Os “Pontos de Encontro” ao
domingo de tarde, nas “Praças”
desta Vila, os mais velhos e os
menos velhos e até os mais jo
vens juntavamse, invariavel
mente sentados nos bancos ou
andando por ali. Ao contrário de
hoje, que se encostam às pare
des, para não deixar cair as casas
da praça.

Na Praça Velha e 1965
Quando me debruço e contemplo
e vejo os mais idosos sentados
num banco, na Praça Velha, ou da
República, se assim quiserem,
apeteceme perguntar, embora
saiba, que não terei resposta:
 “Boa tarde meus senhores, a
conversa está boa? O senhor
Braga está a contarvos que cada
dia que passa o Manuel de Sousa,
sinaleiro na matriz, vêse mais
aﬂito, com tanto carro na cidade,
cada dia que passa, não é?!….”
Claro que não tenho resposta, in
felizmente já cá não estão, mas
adivinho que a resposta de um
deles seria assim:
 Sim, é um “poder de Nosso Se
nhor” que vai por esse mundo
louco e a gente aqui, em paz, na
nossa Praça!...”.

Na Praça Nova
Quem olhar bem para a outra,
denota bem a diferença, na idade
das pessoas e na evolução do es
paço, desenhado e construído
como outro “Ponto de Encontro”.
Os mais novos aderem sempre
aos lugares que vêm nascer e ga
nhar estatuto de modernice.
Sempre foi assim, e, esse não
fugiu à regra. De resto, o senhor
Victor Floriano Borges, (um dos
proprietários da antiga Casa da
Estrela, hoje Casa da Junta de
Freguesia) desenhou muito bem
este espaço lúdico, logo após a
pavimentação da estrada regional
que atravessa a vila de Água de

Pau com empedrado ou calçada
de basalto, no início da segunda
metade do século XX.
Debruçome de novo sobre a foto
destes jovens, sentados na Praça
Nova e não se pode dizer que é
“Graças a Nosso Senhor” que
eles se juntaram e acotovelaram
se para ﬁcarem todos no mesmo
banco?!!... Não, não é isso. Junta
ramse para a fotograﬁa, apenas,
numa manifestação de amizade
irreverente da juventude daquele
tempo! Um fotógrafo e uma má
quina fotográﬁca era uma novi
dade na altura! Não invoquemos
o nome de Nosso Senhor em vão!
A Vila de Água de Pau deve muito
a Deus Nosso Senhor. O que vale
é que Deus não espera muito de
nós. Já sabe do que a casa gasta.
E gosta!
Sou um pauense que revive estes
tempos, como se neles vivesse, e
vivi!
Porque as pessoas decidiram
emigrar em massa na década de
1960? Havia problemas? Depois
de emigrar, deixaram os proble
mas para os que cá ﬁcaram?
Nesse tempo, que eu também
vivi, como observador, recordo,
do agricultor, de madrugada na
sua égua a caminho da sua terra,
no Paról, subindo o “Caminho
Novo”. O camponês no regressa a
casa, no ﬁm dum dia de trabalho,
transportando uma cesta de
vimes e um garrafão empalhado
em vime, tudo executado pelos
cesteiros da Vila de Água de Pau.
As casas de pedra, com cobertura
em palha, nas Escaninhas, no
Pico, na rua dos Ferreiros e na
Vila Nova, casas velhas com os
moradores à porta! Pela mão de
meu pai, subia à nossa terra no
matinho, dos Lourinhos e a sua
panorâmica conﬁrmava como
eram antigamente trabalhadas as
terras, quase até ao cume da
Serra de Água de Pau.
Foi neste tempo (anos 60s) em
que se dava tempoaotempo e
em que eu também vivi, nesses
tempos, dizia eu, em que a emi
gração foi um caso muito sério.
De um dia para o outro, alguns
bancos da escola ﬁcaram vazios,

Idosos numa tarde domingueira num banco da Praça Velha ou da Re
pública em Água de Pau
porque o José, o Viriato, o ningri
nhas, o caganalata, o José Luis
«estica» o Zé Bibi, o Zé Fernando
«papeláisso» o Carlins Rolha, o
Antonino «apertapeidos» a Go
rete «bonecademassa» e ou
tros, “embarcaram” para a
América e Canadá e deixei de os
ver.
No entanto, muito mais tarde, já
eu era rapaz, (anos 70) viemos al
guns, a nos reencontrar quando
regressavam a Água de Pau, para
as Festas de Nª Sª dos Anjos, já
como “calafãos”, como se costu
mava dizer.
Traziam “dolaspatacado” (com
fartura) na algibeira e era um tal
a pagar bebidas na taberna do
senhor Guilherme D’Arruda, na
Praça. Era uma folia. Nesse
tempo, ainda um dollar valia
27$50 e uma cerveja custava
2$50. Imaginem, numa rodada e
com uma “dóla” o «Cagana
Lata» pagava cervejolas, de uma
virada só, a onze pessoas! Tantas
quantas havia na taberna.
Era tão fácil ao emigrante, fazer
se de rico, naquela altura. Com o
regresso, de visita à terra, de al
guns emigrantes, cheios de pata
cão na algibeira, conviveuse com
isso ainda alguns anos. Eu não li
gava a esses "riquismos", pois
sempre gostava de os ver voltar à
nossa terra e reviver nossas histó
rias e amizades de criança. A
gente era mesmo amiga um do
outro, naquele tempo. O resto e

as críticas, ﬁcam para os que so
frem daquela doença que dá
entre o braço e o antebraço (dor
decotovelo).
Os problemas dos portugueses
eram tantos que começavam logo
no nome. Não admira que Portu
gal se achou sempre numa crise
de identidade. Em que outro país
é que a pergunta mais simples
que há («Como é que se
chama?») é quase impossível de
responder? Se fosse em Água de
Pau se diria “Como te chómas?».
Pelas formas de tratamento se
compreende que nenhum portu
guês é igual a si próprio. Cada um
é uma multidão, com uma lista
telefónica própria, cheia de
nomes diferentes.

Imaginese só quando chegavam
os emigrantes dos Açores (por
exemplo) aos Serviços de Imigra
ção nos Estados Unidos e pergun
tavamlhes:
 «Como é que se chama?».
Vinha a resposta, «Maria dos
Anjos de Jesus Pereira». Os ame
ricanos faziam a tradução e co
mentavam: “«Oh Maria não se
amanha com pouca coisa, anda
com os Anjos e com Jesus mesmo
quando vai às Peras. Teu nome
passa a ser neste país, Mary
Perry», (ou seja, Maria Pereira,
mas sem peras), comentavam, e
acrescentavam, «O teu nome
agora é mais fácil de dizer e de
escrever, neste país. Está a ver
como é privilegiada?»”.
Desculpem, mas hoje ﬁco por
aqui. Não por que me aborreci,
mas para não o/a aborrecer, a ler
as coisas que me vêm de vez em
quando, à minha cabeça. Sou um
viajante no Tempo, da Vila de
Água de Pau.
|Nasci e cresci no tempo em que
havia tempo, para ter tempo e
dar tempo ao tempo|
Voltando ao século XXI, à minha
ilha de S. Miguel, diria que agora,
nos tempos que correm, em Por
tugal, o pobre de classe rica é
igualzinho ao rico, só que não
tem dinheiro. É a nova classe.
CORTESIA ROBERTO MEDEIROS

Jovens numa tarde domingueira num banco da Praça Nova em Água
de Pau
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Passatempo

Horóscopo
Carneiro (21/3 a 20/4)
A vida afetiva indica que che
gou o momento de deﬁnir o seu destino,
mas evite decisões impetuosas e tente agir
de acordo com os seus sentimentos. A nível
proﬁssional, todos os acontecimentos tra
zemlhe evoluções muito auspiciosas. No
entanto, cabe a si procurar tomar as me
lhores iniciativas.

Água de Pau
Maria E. C. Oliveira
Nasceu 11061942
Faleceu 27122020

Balança (24/9 a 23/10
A vida afetiva necessita de mu
danças profundas, mas não tenha medo de
encarar a verdade. Enfrente as questões ín
timas com coragem e frontalidade. A nível
proﬁssional, certamente, sente que pode
organizar a área ﬁnanceira. Tudo indica que
vai conseguir descobrir novas formas de
rendimento.

Touro (21/4 a 21/5)
A vida afetiva reﬂete a sua
maior capacidade de alcançar tudo o que
deseja. Daqui em diante, vai vivenciar um
período bastante próspero e seguro. A nível
proﬁssional, pode traçar objetivos mais
ambiciosos e ousados. Está em condições
de saber tirar o melhor proveito dos recur
sos disponíveis.

Cabouco
João M. Tavares Raposo
Nasceu 08121946
Faleceu 17012021

Escorpião (24/10 a 22/11)
A vida afetiva proporcionalhe
energias compatíveis com esta etapa de
consolidação da relação amorosa, mas
mostre abertamente os seus sentimentos.
A nível proﬁssional, siga a sua intuição e
tente tomar iniciativas arrojadas. Não re
ceie as mudanças e transforme os obstácu
los em oportunidades.

Gémeos (22/5 a 21/6)

Manuel E. R. Pimentel
Nasceu 05111941
Faleceu 16012021

Descubra as sete diferenças

Rosário

A vida afetiva revelase intensa,
mas confusa. Adote uma postura lúcida e
eﬁcaz de maneira a conseguir calmamente
as soluções mais convenientes. A nível pro
ﬁssional, abremse novos horizontes muito
promissores. De qualquer modo, partilhe
as suas ideias e aceite opiniões de pessoas
sábias.

Sagitário (23/11 a 21/12)
A vida afetiva começa um ciclo
de novas aventuras muito excitantes. Se
está disponível, o momento é oportuno
para iniciar uma paixão maravilhosa. A
nível proﬁssional, todos os seus atos devem
ser previamente analisados e ponderados.
Assuma sempre uma atitude entusiástica,
mas muito correta.

Caranguejo (21/6 a 23/7)
A vida afetiva percorre uma
fase mais tranquila e segura. Provavel
mente, agora vai conseguir encontrar os re
cursos adequados às suas necessidades. A
nível proﬁssional, está com a sabedoria e a
coragem necessárias para alcançar os seus
objetivos. Este período é fértil em evolu
ções na carreira.

Estevão Soares Silva
Nasceu 14061980
Faleceu 11122021

Maria M. G. C. Morais
Nasceu 10111930
Faleceu 23122020

Capricórnio (22/12 a 20/1)
A vida afetiva depende da sua
habilidade de lidar com situações desgas
tadas e paralisadas. Neste sentido, vai ter
de fazer escolhas muito difíceis. A nível pro
ﬁssional, tudo indica que começa uma tem
porada muito construtiva. A partir de
agora, vai poder mudar facilmente o rumo
da sua carreira.

Leão (24/7 a 23/8)
A vida afetiva atravessa a altura
ideal para resolver quaisquer problemas fa
miliares. Porém, desenvolva sempre uma
atitude bondosa e compreensiva. A nível
proﬁssional, aproximase uma nova época
de novas oportunidades. Mostre clara
mente as suas intenções, mas ouça a opi
nião da sua família.

Nelson F. C. Almeida
Nasceu 31081974
Faleceu 31122020

Aquário (21/1 a 19/2)
A vida afetiva está agitada e im
previsível. Uma amizade pode tornarse
num romance. É possível que repentina
mente possa conhecer alguém fascinante.
A nível proﬁssional, talvez surja uma pro
posta que não esperava. A ocasião é rica
em surpresas que podem representar o iní
cio de novas atividades.

Virgem (24/8 a 23/9)

Santa Cruz
Maria Anjos Almeida
Nasceu 12041945
Faleceu 27122020

Solução

A vida afetiva evolui bastante
positivamente. Aliás, preveemse momen
tos encantadores e de grande cumplicidade
entre ambos os elementos do casal. A nível
proﬁssional, a conjuntura trazlhe a possi
bilidade de colocar em prática os seus pla
nos. Aproveite a sua conﬁança elevada
para avançar.

Peixes (20/2 a 20/3)
A vida afetiva é estimulada por
um energia renovadora, que lhe permite
desenvolver um relacionamento provei
toso de acordo com a sua sensibilidade. A
nível proﬁssional, aproveite a sua maior se
gurança interior para demonstrar os seus
dotes artísticos. Contudo, acredite em si e
avance com fé.

Astrólogo
Luís Moniz
Consultas presenciais
e online
Email: rikinhoastro@hotmail.com
Site: http://meiodoceucomsapopt.webnode.pt/
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Malnutrição associada à doença:
impacto clínico e económico
Catarina Rola
Nutricionista
A Sua Saúde Sempre

Atualmente, hospitais
pelo mundo inteiro tentam reor
ganizarse perante a pressão dos
números de doentes internados.
E sabemos que a malnutrição, em
países desenvolvidos, é uma con
dição debilitante de elevada pre
valência em ambiente hospitalar,
assim como o seu impacto na so
ciedade e na economia, tendo
sido estimado um impacto direto
e indireto a nível europeu em
cerca de 170 mil milhões de
euros. Existem diversos aspetos

no decurso e tratamento das
doenças que são afetados pela
malnutrição, e que estão associa
dos a uma morbilidade crescente,
ao prolongamento do interna
mento hospitalar, à diminuição
da qualidade de vida e ao au
mento dos custos dos cuidados
de saúde. Também, os baixos ren
dimentos e o isolamento devido
à idade ou à doença contribuem
para esta malnutrição associada
à doença (MAD). Estudos realiza
dos em Portugal estimam existi
rem cerca de 40% de doentes em
risco nutricional à data da admis
são hospitalar, dependendo do
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estádio da doença e do grau/se
veridade. O custo da hospitaliza
ção destes doentes, é cerca de
20% superior ao dos doentes com
o mesmo grupo de diagnóstico
homogéneo, mas sem risco nutri
cional associado. Um conheci
mento detalhado da MAD nas
referidas especialidades, permiti
ria uma melhor caracterização da
situação em Portugal, e permitiria
estabelecer uma estratégia de in
tervenção clínica e terapêutica,
para melhorar este panorama e
as suas consequências no nosso
país. É óbvio e inegável que todos
os problemas abordados até
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agora, como o estado clínico e
nutricional agravados, associados
a internamentos prolongados e a
um prognóstico e qualidade de
vida reduzidos, provocam um im
pacto económico enorme. De
uma forma global a MAD está as
sociada a um aumento de 45% a
100% nos custos hospitalares. E
que devido a uma morbilidade
aumentada, os doentes malnutri
dos veem prolongado o seu inter
namento hospitalar e o seu
tratamento. Os estudos revelam
que a duração média do interna
mento hospitalar aumenta 40% a
70% nos doentes malnutridos.
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Um plano nacional para educar,
rastrear e tratar doentes com
MAD teria provavelmente grande
impacto, para os doentes e para
a evolução da sua doença e do
seu tratamento, mas também
para a sociedade como um todo,
do ponto de vista do custo para o
Sistema Regional e Nacional de
Saúde. Os custos associados a
este problema são muito eleva
dos, quando comparados com o
custo relativamente baixo das in
tervenções terapêuticas, em par
ticular, se nos conseguíssemos
focalizar na população mais afe
tada ou em risco.
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