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Nadar o aNo iNteiro

Primeiro foi a Câmara 
Municipal do Concelho 

de Lagoa que entendeu que o 
seu Complexo Municipal de 

Piscinas ficasse aberto durante todo o ano 
com um nadador salvador, por considerar 
que se trata de uma zona balnear de refe-
rência na ilha de s. Miguel e são muitos os 
banhistas que continuam a frequentar aque-
la zonal balnear depois do encerramento do 
período habitual de funcionamento. 
De facto, trata-se de excelente ideia, pois 

aquele complexo balnear possui várias pisci-
nas naturais, com piscinas também para crian-
ças e boas infraestruturas de apoio e vigilân-
cia, decisão inédita entre nós, que entrou em 
vigor desde 16 de setembro, vai prolongar-se 
até à época balnear de 2019.
A resolução da Câmara da Lagoa foi acolhi-

da com grande satisfação pelos amantes da 
natação não apenas daquele Concelho, como 
outros da ilha de S. Miguel, pois que trata-se 
assim de uma clara aposta no reforço da segu-
rança e assistência aos banhistas deste com-
plexo de piscinas durante todo o ano.
Depois, foi a vez dos Vogais do Grupo Muni-

cipal do PS/Açores da Assembleia Municipal 
de Ponta Delgada copiar a ideia e apresentar 
na reunião da Assembleia Municipal uma pro-
posta, referindo que com os novos hábitos dos 
residentes, a afluência turística e as mudan-

ças climáticas, eram motivos para se alterar o 
atual modelo de gestão das zonas balneares do 
Concelho. 
Assim, propuseram que as zonas balneares, 

como as do Forno da Cal, deveriam ser encara-
das como espaços de lazer e, simultaneamente, 
potenciadores de uma qualidade de vida sau-
dável durante todo o ano. Esta proposta foi 
logo aceite pelos Vogais de todos os Partidos 
representados naquela Assembleia Municipal. 
Ainda bastante desconhecida da população 

micaelense, a Zona Balnear do Forno de Cal 
é uma piscina construída após a reabilitação 
da Avenida do Mar, em Ponta Delgada e está 
situada perto do Ilhéu de São Roque. Esta pis-
cina dá acesso direto ao mar sendo limitada a 
sul por um paredão de proteção e deve o seu 
nome a um antigo forno de produção de cal 
que ainda aqui se mantém.
No entanto, as reações a esta deliberação de 

abertura do Forno da Cal durante todo o ano 
não se fizeram esperar e logo se instalou uma 
onda de vários indignados, dado que no in-
verno a segurança daquele espaço balnear é 
complicada, pois o mar é muito agitado, com 
muitas ondas a galgarem a piscina, o que é de-
saconselhável para a natação, pelo que muitos 
cidadãos aconselham que se deveriam cana-
lizar os esforços camarários para as piscinas 
do Pesqueiro, mesmo no centro da cidade de 
Ponta Delgada.
Já agora, e a este propósito não se entende 

a razão pela qual a piscina natural dos Poços 
de S. Vicente Ferreira não seja também consi-

derada e beneficiada, dado que ali são inúme-
ros os turistas e locais que ali acorrem durante 
todo o ano. 
Refira-se nesta sequência que, infelizmen-

te, os balneários existentes naquele espaço se 
encontram trancados fora da época balnear, o 
que é pena, dada a qualidade daquele espaço 
como zona de lazer muito procurada e muito 
segura para a prática da natação mesmo fora 
da época balnear. 
Na mesma linha, seguramente que a autar-

quia conhece a situação em que se encontra o 
sistema de saneamento básico dos balneários 
do Poços, que é deficiente e não assegura a 
salubridade desejada, pelo que importa apro-
veitar este período de inverno para melhorar a 
drenagem dos esgotos pluviais e residuais da 
envolvência para que aquele espaço continue 
a ter a qualidade a que já nos habituou e a po-
pulação merece.
E que tal prever-se para os Poços a constru-

ção de uma piscina para crianças? Na minús-
cula pocinha, quer a maré esteja vazia, quer 
esteja cheia, é sempre impossível para os mais 
novinhos recrearem-se livremente e sem que 
os pais tenham preocupações de segurança. 
Como se sabe, aquela poça com água salgada 
estagnada não é, seguramente, o local aconse-
lhável para as muitas crianças que ali vão brin-
car. Os Poços de S. Vicente como zona balnear 
de excelência merece que se continue a dotar e 
a valorizar aquele espaço com outras estrutu-
ras complementares.

Caros amigos leitores cá es-
tou eu de volta para uma 

nova temporada de escritas 
neste conceituado jornal.
O que gosto disso e não ter que 

fazer todas a semanas, porque nem sempre tenho 
coisas p’ra dizer, escrever por escrever não está 
nos meus planos e o Sylvio sabe que não gosto 
de ir fazer reportagens às festas da comunidade.
Mas ouvir uma conversa ou uma estória engra-

çada aqui e acolá, ai isto é que me regala. Do-
mingo ouvi uma pessoa contar uma viagem que 
fez de carro a Toronto, a mais de quarenta anos, 
naquele tempo não havia GPS.
Dizia ele que quando se aproximou da cidade 

sintonizou a rádio portuguesa, que como muitos 
devem saber já há anos que toca rádio em língua 
dos Lusíadas, 24 horas por dia em Toronto. A seu 
destino era a Dundas, ou era a  Bloor, não inte-
ressa, diz ele que na rádio estava a passar fados 
pedidos. Ele para numa estacão de serviço na 
autoestrada, liga p’rá rádio do telefone público 
e diz que não é para música que ele quer ouvir, 
mas sim como se dirigir p’ró seu destino final 

em Toronto.
Olha que da maneira que ele contava, a coisa 

estava preta, complicada mesmo. Mas o anima-
dor guardou o nosso homem em linha e lá pediu 
à gente em direto na rádio, aos seus ouvintes, se 
tivesse alguém perto da estacão de serviço onde 
ele estava p’ra parar e guiar como um GPS hu-
mano o nosso português ao seu destino.  Um ho-
mem enrascado é pior
que um polícia bêbedo, e enrascado não era e 

polícia muito menos era o dito cujo. Falando em 

Coisas do CorisCo
josé de sousA

GPS que coisa asseadíssima que é esta máquina 
que sabe ir p’ra todo lugar no mundo. Tenho usa-
do aqui, em Portugal, há umas semanas fui de fé-
rias a Lyon na França e fui de carro p’ra  Zurique 
na Suíça, que descanso que é com este aparelho. 
Mesmo com ruas bloqueadas ele leva-te direiti-
nho ao teu destino. Não havia infelizmente fados 
pedidos na rádio destes dois países.
“Sou um evadido. logo que nasci fecharam-me 

em mim. ah mas eu fugi”. Fernando Pessoa.
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o miradouro mais boNito da
ilha de são miguel, Nos açores
Há uma paisagem na ilha de são Miguel 

que é muito comum ser vista nos catá-
logos de viagens para os Açores, mas que a 
grande parte dos turistas, que viajam para a 
ilha, nunca chegam a conhecer.
Trata-se do Miradouro da Grota do Inferno, 

na Mata do Canário, junto à Lagoa do Canário. 
Neste local único é possível ter uma vista da La-
goa das Sete Cidades, da Lagoa Rasa, da Lagoa 
de Santiago, da Lagoa do Canário, de parte da 
povoação das Sete Cidades e da Serra Devassa. 
A uma altitude de 730 metros, vemos o mar, a 
montanha e as lagoas, no meio de uma vegetação 
natural e selvagem.
A entrada para este Miradouro passa desper-

cebida. A partir de Ponta Delgada segue-se pela 
estrada que vai em direção às Sete Cidades e do 
lado direito surge um portão que dá acesso ao 
Parque Florestal da Mata do Canário. Esse por-
tão tem um placard com os horários em que é 

permitido o acesso a veículos. Para quem segue 
a pé não há restrições de horário.

Atravesse a entrada e siga por um caminho de 
terra batida, rodeado por vegetação alta, até che-
gar a um estacionamento que tem uma tabuleta 

a informar que está na Lagoa do Canário. Esta-
cione o carro e depois terá necessariamente que 

seguir a pé. Comece a subir o monte e saboreie 
devagar as montanhas e o verde. Depois de ca-
minhar uns cinco a dez minutos chegará ao iní-

cio do carreiro que conduz ao miradouro. No fim 
do caminho encontrará um pilar a evocar a Paz 
no Mundo.
Este roteiro não faz parte das paragens das 

camionetas de turismo que viajam pela ilha. A 
maior parte das pessoas que visitam este mira-
douro são turistas que optam pelo aluguer de 
automóvel. Há empresas de turismo que reali-
zam visitas organizadas em veículo privado. É 
frequente também ver turistas que exploram os 
trilhos pedestres da ilha e que aqui chegam a pé. 
Outros simplesmente aproveitam o parque de 
merendas existente no local.
No Miradouro da Grota do Inferno temos aces-

so a uma das vistas mais belas da Ilha de São 
Miguel e dos Açores. Quando lá estamos e ob-
servamos a natureza, tomamos consciência de 
que é muito mais bonito que nas fotografias.
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joão GAGo dA CâMArA

sr. GuirAsso
Grande médium vidente capaz 

de resolver o seu problema de amor, sorte, retorno 
do seu ente-querido, proteção total, desrespeito, di-
vórcio, magia negra, exame, negócio, trabalho, pen-
samentos perigosas. Resultado imediato, trabalho 
honesto e discrição garantida. Fala francês e inglês

marcação para encontros todos os dias

438 226.2577
email: guirasso.medium@gmail.com

Paralelo 38: Fim à Praxe

“são tão responsáveis os que 
cometem o “bullying” a que 
estupidamente chamam de 
praxes, como os concelhos de 
reitores que não têm o des-
temor e a sensatez de acabar 
com elas.”

Com o início do novo ano letivo e entradas no 
ensino superior de jovens alunos advindos do se-
cundário, que são por isso motivo de orgulho dos 
seus pais e demais familiares, os frágeis rapazes 
e raparigas, nessa incursão última no mundo do 
saber, imediatamente anterior ao ingresso na 
vida profissional, continuam a achar-se sujeitos 
a chatices de sevícias estúpidas e quantas vezes 
selváticas praticadas por veteranos paranóicos 

e frustrados que descarregam nas criaturinhas 
excentricidades bacocas, exorcizando, assim, 
nas demais das vezes, revoltas resultantes de de-
sempenhos universitários medíocres, chamando 
pomposamente a essas infantilidades de praxes. 
Escudam-se os caducos numa velha tradição 
coimbrã, que mesmo quando começou já era dis-
cutível por uma das principais práticas ser a do 
pontapé nas canelas dos caloiros. Curiosamente, 
é na histórica cidade dos estudantes que decor-
re hoje uma aula dedicada às praxes académicas 
com o objetivo de alertar os caloiros para os abu-
sos que lhes poderão ser infligidos.
Que pai poderá aceitar ver na televisão e jornais 

uma filha ajoelhada frente a um marmanjo numa 
impositiva simulação de sexo oral, como há pou-
cos dias todos testemunhámos nas redes sociais, 
em televisões e jornais?

Que pai admite que o seu filho seja levado para 
a Serra da Estrela por anormais trajados de estu-
dantes, todos cursando a Universidade da Beira 
Interior, obrigando-o a despir-se e a pôr-se de ga-
tas para depois ser agredido com pás? Esse aluno 
teve posteriormente a determinação e a coragem 
de apresentar queixa pela violência física a que 
foi sujeito à Faculdade e autoridades judiciais 
contra esses cobardes, que, assim como os lobos, 
geralmente atacam em alcateia.
Que pais e mães aceitarão perder filhos numa 

praia, como aconteceu há cinco anos no Meco, 
onde os obrigaram à noite a aproximarem-se 
perigosamente do mar a ponto de serem colhi-
dos pelas ondas, sucumbindo, seis, à força das 
marés? Que alta praxe! Que graça teve! Que 
audácia! Que veterania! Que heróis foram os 
coronéis! ... Malditos sejam! ... E que castigos 
tiveram esses energúmenos que ousaram humi-
lhar estes seis jovens e que, tão cobardemente, os 
praxaram, empurrando-os para a morte? Injus-
tamente, nenhum! Absolutamente imperdoável!
E como se admite que, no passado dia três, 

vinte alunos da Escola Superior Náutica Infan-
te D. Henrique tivessem sido praxados, na praia 
de Paço de Arcos, em Oeiras, numa atrevida e 
insensível reedição do fatídico Meco, sendo aí 
obrigados a irem perigosamente buscar baldes 
de água à zona de rebentação e depois rastejan-
do, quais répteis, no areal? Foi preciso haver 
uma pronta intervenção da polícia marítima, fru-
to de queixas dos populares presentes, para que 
os patetas parassem com a praxe.
Na Achada, da ilha Terceira, alunos do Cam-

pus de Angra da Faculdade de Ciências Agrárias, 
eram (e penso que continuam a ser) obrigados a 
entrar numa banheira cheia de excrementos de 
gado misturados com lama onde eram (ou são) 
“banhados”. Era esse (ou é) o seu repugnante ba-
tismo.
Quando uma professora da Faculdade de Letras 

da Universidade de Coimbra, a Dra. Catarina 
Martins, investiga essas práticas e considera-
-as cada vez mais violentas; quando docentes 
universitários que tive o cuidado de auscultar 
abominam a praxe, considerando-a absurda; 
quando o ex-Reitor da Universidade dos Açores, 
Professor Doutor António Machado Pires, em 
prefácio que assinou em livro da minha autoria, 
“Fragmentos entre dois Continentes”, questiona 
“porque é que hão-de persistir praxes académi-
cas que por vezes se assemelham a sevícias e a 
desvios psicanalíticos?”, algo vai muito mal nas 
nossas universidades quando essas desumanida-
des continuam a ser permitidas. É que são tão 
responsáveis os que cometem o “bullying” a que 
estupidamente chamam de praxes, como os con-
celhos de reitores que não têm o destemor e a 
sensatez de acabar com elas.
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CaNCro da Próstata. É Possível PreveNir?
num artigo de opinião partilhado com 

o Lifestyle ao Minuto, o médico Anto-
nio López-Beltrán, diretor do departamento 
de Anatomia Patológica do Centro Clínico 
Champalimaud de Lisboa e assessor da On-
coDNA, fala sobre a problemática do cancro 
da próstata.
É sempre bom lembrar a importância da cons-

ciencialização para a saúde da próstata através 
da prevenção. E não são poucos os homens que 
desconhecem os benefícios que uma simples vi-
sita anual ao urologista pode oferecer, especial-
mente depois dos 50 anos de idade. Nesta idade 
surgem uma série de alterações hormonais que 
levam ao crescimento gradual da próstata. Um 
processo que pode ser benigno e tornar-se a cha-
mada hiperplasia prostática benigna (BPH), uma 
das patologias mais comuns do sistema urinário 
do homem. Especificamente, afeta mais de 50% 
dos homens com mais de 50 anos de idade, e a 
prevalência é superior a 80% após os 90 anos. 
No entanto, esse aumento do tamanho também 
se pode transformar em cancro. Não nos esque-
çamos de que a doença oncológica prostática 
é a segunda causa de mortalidade por tumores 
em homens, segundo a Associação Portuguesa 
de Urologia, atrás apenas do cancro de pulmão. 
Graças à prevenção, a doença pode ser deteta-
da a tempo e melhorar as taxas de sucesso, os 
tempos de recuperação e a qualidade de vida do 

doente, que pode vencer a batalha com terapias 
menos agressivas. De fato, a taxa de cura é de 
90% quando diagnosticada precocemente. Os 
tratamentos serão mais bem sucedidos graças a 
um plus informativo, com o qual se pode chegar 
mais facilmente à raiz do problema e encontrar 
a terapia que melhor se adapte às necessidades 
de um doente, evitando tratamentos menos efi-

cazes e sua consequente toxicidade. Além disso, 
em casos de próstata, não é incomum presenciar 
uma acumulação de mutações, o que pode levar 
à progressão da doença e à resistência a terapias 
padronizadas. A oncologia de precisão e, em par-
ticular, os estudos genómicos são uma excelente 
ferramenta para o clínico antecipar essas possí-
veis mudanças e personalizar cada tratamento ao 

máximo. Sintomas: há alguma forma de a pessoa 
suspeitar que tem cancro da próstata? É difícil 
detetá-lo, é um tumor silencioso que mostra seu 
rosto quando já está avançado. É por isso que é 
tão importante tomar medidas preventivas. Em 
qualquer caso, depois dos 50 anos, os homens 
devem estar muito atentos a certas manifesta-
ções. Por exemplo, começar a sentir a necessida-
de de urinar mais vezes do que o habitual, a cada 
duas horas, aproximadamente; que a micção é 
mais fraca, que se apresenta com ardor ou mes-
mo sangue. Se existem esses sintomas, é quase 
obrigatório ir ao urologista, não porque é um 
prelúdio para o cancro, mas porque parece cla-
ro que um distúrbio relacionado com a próstata 
apareceu. Por outro lado, para cuidar da saúde da 
próstata é necessário modificar certos comporta-
mentos: evitar a vida sedentária, fumar, ingestão 
de álcool e refeições abundantes, especialmente 
alimentos condimentados e gorduras saturadas. 
Em suma, levar uma vida ativa e uma dieta sau-
dável pode-nos ajudar a manter a saúde da prós-
tata sob controlo, embora a melhor defesa seja 
sempre consultar o especialista regularmente. É 
um processo simples que não envolve riscos ou 
desconforto, e graças ao qual se pode vencer ba-
talhas. 
Contudo, o cancro é muito mais difícil de li-

dar em processos avançados. é algo que está 
nas nossas mãos, não o desperdicemos.

aleitameNto materNo Promove
CresCimeNto harmoNioso das CriaNças
o diretor do departamento de epidemiolo-

gia Clínica, Medicina Preditiva e saúde 
Pública da Faculdade de Medicina do Porto, 
Henrique Barros, defendeu hoje o aleitamen-
to materno como “um promotor extraordiná-
rio do crescimento e do desenvolvimento har-
monioso das crianças”.
“Hoje sabemos que as crianças que são ama-

mentadas têm inclusivamente um índice mais 

elevado de inteligência, independentemente da 
inteligência da mãe ou das condições sociais, por 
exemplo, e uma capacidade maior na idade adul-
ta de terem melhores empregos, de terem melho-
res salários”, sublinhou Henrique Barros, que é 
também presidente do Instituto de Saúde Pública 
da Universidade do Porto (ISPUP). 
Ou seja, “posto em termos simples, embora o 

processo seja complexo, o aleitamento materno é 
um promotor do sucesso social e, 
nessa medida, ajuda cada uma das 
pessoas a ter uma vida melhor e as 
sociedades a serem igualitárias e 
mais ricas”, defendeu, em decla-
rações à Lusa. “Sabe-se há muito 
tempo que o aleitamento materno 
é extraordinariamente eficiente do 
ponto de vista económico, porque 
está pronto, é o resultado do meta-
bolismo e da vida da mãe e, desse 
ponto de vista, leva a que as famí-
lias não se desequilibrem econo-
micamente. 
É um contributo evidente para a 

capacidade de utilizar os recursos 
económicos para outras finalida-
des”, considerou o investigador.
Mas, “o mais importante é o facto 
de o aleitamento materno funcio-
nar do ponto de vista psicológico 
e físico como um promotor ex-
traordinário do crescimento e do 
desenvolvimento harmonioso das 
crianças”, sustentou.

CAsAis dA seMAnA


