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Michael Tavares 
é o novo presidente 
do Conselho de 
Administração 
do Zeiterion 
Performing 
Arts Center
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Azores Airlines 
continua sem 
voar para os 
EUA e Canadá 
até 14 de junho
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Culto de Fátima nos EUA

O culto de Nossa Senhora de Fátima chegou aos Es-
tados Unidos com a imigração portuguesa na primei-
ra metade do século XX. Para além de igrejas e san-
tuários, o nome da Virgem de Fátima encontra-se em 
artérias, lares de terceira idade, escolas e até locais 
públicos. Existem diversas igrejas portuguesas dedi-
cadas a Fátima em vários estados norte-americanos, 
nomeadamente na Nova Inglaterra: Ludlow e Peabo-
dy (MA), Waterbury (CT) e Cumberland (RI). A igreja 
portuguesa de Nossa Senhora de Fátima em Cumber-
land (foto acima) foi a primeira congregação nos EUA 
a adoptar o nome da Virgem como padroeira.

• Destacável nas interiores

Carlos Pavão, professor 
assistente clínico da 
School of Publich Health 
na Georgia State University 
em Atlanta, ao PT:

“Há muito trabalho 
a fazer para 
a comunidade 
portuguesa na área 
da saúde pública”
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COVID-19 (dados de terça-feira, 12 de maio)

Mais de 286 mil mortos 
e cerca de 4,1 milhões de 
infetados em todo mundo
EUA: mais de 80 mil mortos e 1.347.936 casos
Portugal: 1.163 mortos e 27.913 infetados

A pandemia do novo coronavírus já 
matou pelo menos 286.122 pessoas e 
infetou mais de 4,1 milhões em todo o 
mundo desde dezembro, segundo um 
balanço da agência AFP, na manhã de 
ontem, terça-feira, baseado em dados 
oficiais.

De acordo com os dados recolhidos 
pela agência noticiosa francesa, já mor-
reram pelo menos 286.122 pessoas e 
há mais de 4.188.040 infetados em 195 
países e territórios desde o início da epi-
demia, em dezembro de 2019 na cidade 
chinesa de Wuhan.

A AFP alerta que o número de casos 
diagnosticados reflete apenas uma fração 

do total real de infeções, já que um gran-
de número de países está a testar apenas 
os casos que requerem tratamento hos-
pitalar. Entre esses casos, pelo menos 
1.432.700 foram considerados curados.

Os Estados Unidos, que registaram a 
primeira morte ligada à covid-19 no iní-
cio de fevereiro, são o país mais afetado 
em termos de número de mortes e casos, 
com 80.684 óbitos em 1.347.936 casos.

Pelo menos 232.733 pessoas foram 
declaradas curadas pelas autoridades 
dos Estados Unidos.

Portugal registava ontem, 12 de maio, 
1.163 mortes relacionadas com a Co-
vid-19 e 27.913 infetados.

Português veterano da II Guerra Mundial celebra centenário

Arthur Medeiros, de RI, veterano da II Guerra Mundial e antigo regente da Banda 
Nova Aliança de Pawtucket, celebrou domingo 100 anos de idade, não com o 
banquete previsto mas em parada com mais de meia centena de carros.          • 07

Festa do SS. 
Sacramento 
em New Bedford
e Dia de Portugal 
em Fall River 
cancelados

• 03
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Carlos Pavão, professor assistente clínico da School of Public Health 
na Georgia State University em Atlanta

“Há muito trabalho a fazer para a comunidade 
portuguesa na área da saúde pública”

• Entrevista: Francisco Resendes

“... Temos ainda uma grande lacuna na área da medicina, não temos médicos 
suficientes neste país que falem português e por conseguinte venham 
a compreender mais facilmente as reais necessidades e problemas que 
no fundo têm a ver com a nossa cultura, a nossa maneira de ser, os hábitos 
gastronómicos e outros, para que possamos diagnosticar corretamente 
um paciente nomeadamente os idosos, que enfrentam grandes dificuldades 
em comunicar em inglês, como se constata nas suas consultas médicas...”

“... Na minha investigação sobre artigos e documentos impressos na nossa 
língua consegui encontrar poucos, alguns relacionados com HIV com a Doença 
do Machado (Joseph Disease este mais para os açorianos) sobre o fumo, 
doenças cardiovasculares e pouco mais, mas não vi nada sobre obesidade, 
nutrição, necessidades e problemas que afetam os idosos higiene oral, etc...”

Carlos A.O. Pavão, é professor assistente clínico da Es-
cola de Saúde Pública da Georgia State University, em 
Atlanta, Georgia. No início dos anos 90, o dr. Pavão ini-
ciou a sua carreira em saúde pública em Fall River, como 
organizador comunitário em prevenção ao HIV tendo 
ainda operado várias iniciativas comunitárias de controlo 
e uso de substâncias. O dr. Pavão expandiu o seu traba-
lho de saúde pública para incluir também o planeamento 
comunitário de saúde mental. Ao longo da sua carreira 
concentrou-se entre pesquisa de divulgação e programa-
ção inovadora de saúde pública, especificamente para po-
pulações minoritárias linguísticas.

Como profissional de saúde pública trabalhou na Portu-
guese Youth Cultural Organization (PYCO) e na SSTAR, 
ambas em Fall River. Mais tarde trabalhou no Educatio-
nal Development Center, Inc., conduzindo planeamento 
e implementação nacional de saúde pública, capacitação, 
planeamento de sustentabilidade e avaliação com direto-
res estaduais de saúde pública. Trabalhou ainda com o 
Conselho de Saúde do Condado de DeKalb – que serve 
comunidades e instituições em Atlanta, como os Centros 
de Controlo de Doenças e a Universidade de Emory.

Em 2007, o dr. Carlos Pavão foi selecionado para ser-
vir uma nomeação de quatro anos no Conselho de Re-
presentantes Públicos do Diretor (COPR). Atuou ainda 
no Comité Consultivo de Saúde e do Departamento de 
Saúde Pública, Refugiados e Imigrantes de Massachu-
setts (RIHAC).

Recentemente colaborou e avaliou programas de saú-
de pública com populações marginalizadas em Houston, 
Atlanta e Nashville.

Atualmente conduz um estudo nacional sobre imigran-
tes brasileiros e prepara um livro que explora as dispari-
dades na saúde em língua portuguesa, tendo ainda publi-
cado vários artigos sobre saúde de imigrantes e minorias 
e efetua trabalhos como revisor em várias revistas aca-
démicas e como revisor de subsídios para os Institutos 
Nacionais de Saúde (National Institute Health, NIH).

Antes de obter o seu doutoramento em Saúde Pública 
(DrPH) na Texas A&M University, Faculdade de Saúde 
Pública, obteve um mestrado em Administração Pública 
(MPA) pela Bridgewater State University e um diploma 
de bacharel pela Brandeis University.

O dr. Carlos Pavão é também professor associado da 
Universidade de Massachusetts, Centro de Estudos e 
Cultura Portugueses em Dartmouth. Na Georgia State, 
é membro da faculdade de Estudos da Mulher, Género 
e Sexualidade, Centro de Estudos Globais de Atlanta e 
Honors College.

Natural da ilha de São Miguel, imigrou aos sete anos 
de idade com a família para Massachusetts, onde tem 
ainda familiares em Fall River. O seu trabalho compreen-
de a comunidade lusófona dos EUA e a saúde pública, 
recolhendo dados de saúde referentes às comunidades 
brasileira, cabo-verdiana e portuguesa. Carlos Pavão ten-
ta individualizar estes dados de forma a perceber o que 
realmente se passa com estas comunidades.

Em longa entrevista, via telefone, desde Atlanta, Geor-
gia, ao Portuguese Times, o dr. Pavão abordou, como não 
podia deixar de ser, questões da saúde pública referentes 
à comunidade portuguesa e a necessidade de serem con-
cedidas mais informações sobre saúde ao nosso grupo 
étnico.

“Resido agora em Atlanta, Georgia, a capital de saúde 
pública do mundo, onde muita coisa acontece aqui, so-
bretudo em termos de investigação e inovação na área da 
saúde, com várias universidades onde são efetuados di-

versos ensaios e experiências clínicas”, começa por dizer 
ao Portuguese Times, o dr. Carlos Pavão, que cresceu na 
comunidade portuguesa da área de Fall River.

“Um dos grandes problemas que a comunidade portu-
guesa enfrenta é que perante o quadro demográfico nos 
EUA somos considerados como brancos, contrariamente 
a outras comunidades lusófonas, nomeadamente a brasi-
leira, que pode ser considerada latina, branca ou negra e 
com vantagens advindas daí, mas nós, portugueses, tere-
mos de nos afirmar como portugueses para que possamos 
gozar de toda a diversidade de benefícios nos EUA”, re-
fere o dr. Pavão, que incentiva fortemente os portugueses 
a responderem concretamente ao último Censo dos EUA 
e a afirmarem-se como PORTUGUESE.

Esclarece que Massachusetts tem sido modelo exem-
plar para outros estados na área da saúde pública e com 
particular destaque para as comunidades lusófonas, se 
bem que haja ainda muito a fazer neste campo.

“Massachusetts é um excelente exemplo a nível nacio-
nal de como compreender, como lidar e como inovar pro-
gramas diferentes na área da saúde pública para as comu-
nidades de língua portuguesa, o que não quer dizer que 
tudo esteja a correr de feição, pois na verdade precisamos 
de fazer muito mais, mas relativamente ao que se passa 
aqui no estado da Georgia há muito trabalho a fazer no 
domínio da saúde pública e no impacto desta pandemia 
nos vários grupos étnicos, porque não temos dados sufi-
cientes para poder avaliar as necessidades de saúde para 
os diferentes grupos étnicos, nomeadamente o português 
e na realidade praticamente não existem documentos na 
saúde pública e neste caso concreto do Covid-19 para a 
comunidade portuguesa, pelo que não há a perceção ou o 
conhecimento das necessidades do nosso grupo étnico”, 
salienta Carlos Pavão, que adianta: “Esta não foi certa-
mente a primeira pandemia nem será a última e estou 
certo que haverá outras todos os anos”.

A falta de pessoal médico é para o dr. Carlos Pavão 
uma lacuna. “Temos ainda uma grande lacuna na área da 

medicina, não temos médicos suficientes neste país que 
falem português e por conseguinte venham a compreen-
der mais facilmente as reais necessidades e problemas 
que no fundo têm a ver com a nossa cultura, a nossa ma-
neira de ser, os hábitos gastronómicos e outros para que 
possamos diagnosticar corretamente um paciente, no-
meadamente os idosos, que enfrentam grandes dificulda-
des em comunicar em inglês, como se constata nas suas 
consultas médicas”, explica o dr. Pavão, que contraria-
mente a outras áreas da nossa vivência, social, cultural, 
etc., no que se refere à saúde pública há que haver mais 
conhecimento, atenção e mais documentos e livros e pro-
gramas na comunicação social portuguesa e na língua 
de Camões, mas com orientações obviamente diferentes 
para as diversas comunidades lusófonas: cabo-verdiana, 
angolana, brasileira, etc...

“Na minha investigação sobre artigos e documentos 

impressos na nossa língua de Camões consegui encontrar 
poucos, alguns relacionados com HIV, com a Doença do 
Machado (Joseph Disease, este mais para os açorianos), 
sobre o fumo, doenças cardiovasculares e pouco mais, 
mas não vi nada sobre obesidade, nutrição, necessidades 
e problemas que afetam os idosos, higiene oral, etc. e 
isto na realidade revela que há muito a fazer para a co-
munidade portuguesa, com a implementação de diversos 
programas na sua língua, como acima referi”, esclarece o 
dr. Pavão, que adianta: “Se não efetuarmos este trabalho 
de saúde para a comunidade portuguesa não conseguire-
mos planear o futuro, o que a longo prazo poderá vir a 
tornar-se num problema grave”.

Na nutrição há um trabalho informativo a efetuar.
“Adoro a nossa gastronomia mas sei que grande par-

te dos nossos pratos e ingredientes não são efetivamente 
dos mais saudáveis e quando se trata da nossa saúde nu-
tritiva reconheço que não somos suficientemente educa-
dos, pelo que há muito trabalho de consciencialização a 
fazer para a nossa gente”.

Sobre o Covid-19, Carlos Pavão salienta:
“Há centenas ensaios clínicos em instituições de todo o 

mundo a tentar desenvolver ou implementar uma vacina 
contra o coronavírus tendo sido anunciado recentemente 
sobre um possível tratamento, mas atenção um tratamen-
to não é uma cura e isto implica uma mais curta perma-
nência no hospital e ainda não sabemos o que este vírus 
faz, que impacto tem na pessoa ou por quanto tempo irá 
permanecer entre nós e devo referir que a introdução de 
um novo medicamento pode durar até 20 anos, desde a 
fase inicial de ensaio, desenvolvimento até à fase final de 
marketing e vacinação e estamos agora a tentar introduzir 
uma vacina em seis meses”.

Agora com mais conhecimento e formação profissio-
nal, o dr. Carlos Pavão disponibiliza-se a efetuar mais 
trabalho de investigação sobre a saúde pública junto da 
sua comunidade.

“Gostava de contribuir mais para o bem estar da comu-
nidade portuguesa e é esse o meu desejo, tanto a nível 
individual como a nível coletivo, porque, como já referi, 
acho que existem poucos documentos e esclarecimentos 
sobre o nosso grupo étnico no que se refere à saúde pú-
blica”, conclui o dr. Carlos Pavão, que poderá futuramen-
te colaborar com o Portuguese Times neste assunto de 
grande utilidade para a comunidade portuguesa.
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