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180. CRÓNICA 180 TURISMO, LIXO, RATAZANAS E CORTESIA 16 ago 2017 

 

A qualquer ponto da ilha de São Miguel onde se vá, encontra-se lixo e mais lixo e 

contentores a abarrotar...então ninguém pensou em alterar o esquema de recolha de lixo 

face ao aumento de pessoas, na ilha, nas praias, nos locais e miradouros turísticos....? hoje 

à noite na Praia dos Moinhos em Porto Formoso o lixo amontoado servia de péssimo 

cartão de visita a quem nos visita...na ribeira ao lado havia ratazanas de tamanho bem 

nutrido a condizer com um anúncio que há meses anuncia uma desratização da ribeira (só 

se for no cartaz ..).  

 
… estacionamento por toda a parte, os parques não chegam, não há transportes coletivos, e os caçadores 

de votos não veem isto???? … eu vi e continuarei a ver.…e a alertar. 

 

... criem depressa um serviço de "shuttle” = minibus (de 10, 15 ou 20 lugares) da 

Ribeira Grande e de Ponta Delgada para os miradouros e locais de mais turismo como a 

Lagoa do Fogo, Vista do Rei, Caldeiras, Caldeira Velha, etc.…a um preço simbólico de 

50 cêntimos. Façam viagens de 15 em 15 ou de 30 em 30 minutos nos meses de junho a 

setembro, e mais espaçados no resto do ano. Proíbam os grandes autocarros de irem a 

esses locais. Depois fiscalizem e implementem uma luta sem cartel ao estacionamento 

selvagem (não multem, reboquem os carros da estrada como se faz nos países mais civi-

lizados), mas criem alternativas, sem aumentar o número de estacionamentos permitidos, 

sem criarem novas obras, sem estragar a paisagem. O investimento é pequeno e os resul-

tados seriam excelentes. 

 

Quanto ao lixo mudem a rotina que até pode funcionar nos meses mais calmos, mas 

nos de maior afluência de gente dão uma péssima imagem da ilha aos que nos visitam (e 

que queremos nos continuem a visitar). Façam recolhas diárias ou bidiárias nos locais de 

mais afluência, estabeleçam novos contratos mais flexíveis (isto não é ciência atómica, 

mero senso comum de quem nada sabe sobre o assunto). Intensifiquem as campanhas nas 

escolas e nas comunidades para não deitarem lixo para o chão, mas – simultaneamente – 

coloquem papeleiras e cinzeiros de 50 em 50 metros nas cidades, nas vilas e freguesias. 

 

Nos vários Fóruns (Fora) sobre os Açores leio diariamente preocupações semelhan-

tes e sugestões…o turismo das companhias aéreas de baixo custo já cá está há uns meses 

largos, já houve tempo mais do que suficiente para uma atitude do GRA (governo da 

região) encarar soluções para uma afluência para a qual nem a ilha, nem a restauração, 

nem demais estruturas estavam preparadas…. Não nomeiem comissões para estudar o 

problema, vejam o que se faz noutras cidades (lá fora) e como resolveram estes problemas 

e copiem (não precisam reinventar a roda) … 

 

 Uma última nota, mas esta muito urgente, gastem uns milhões a obrigar toda a gente 

na restauração a frequentar um curso (intensivo, mas essencial) de práticas de hotelaria, 

pois as pessoas (turistas) que atendem são as mesmas que garantem o seu salário no fim 

do mês. Os clientes são os seus verdadeiros patrões… mantenham as mesas limpas, esva-

ziem os cinzeiros e lavem-nos, nas zonas de fumadores. Não atendam as pessoas como 

se estivessem a fazer um frete, ajudem as pessoas a escolher os menus, sirvam a água com 

copos em vez de oferecerem garrafas sem copos ou perguntarem – na melhor das hipóte-

ses “quer copo?”).   

Não precisam ser servis, mas corteses…educados… hospitaleiros…o resto a natu-

reza já nos deu. 

 


