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Em 1918, a gripe pneumónica  

matou 2 mil pessoas, em São Miguel 

José Gabriel Ávila*
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“...primeiro manifestou-se em Ponta Delgada, onde fora trazida pela tripulação de 
um navio japonês, ao qual fora dada livre prática. D’alli irradiou para os restantes 

povoados d’esta ilha”

Para a nossa geração, é difícil lidar com a pan-
demia que grassa por todo o mundo. E quando 
se pensava que o decréscimo de casos registados 
nos meses de verão continuaria, o vírus ressurge 
com maior vigor, como previram os entendidos.

Esta “tragédia global”, como a designa o Papa 
Francisco na sua última encíclica TODOS IR-
MÃOS (TI),

«despertou, por algum tempo, a consciência de 
sermos uma comunidade mundial que viaja no  
mesmo barco, onde o mal de um prejudica a todos. 
Recordamo-nos de que ninguém se salva sozinho, 
que só é possível salvarmo-nos juntos. Por isso, «a 
tempestade – dizia eu – desmascara a nossa vulne-
rabilidade e deixa a descoberto as falsas e supérflu-
as seguranças com que construímos os nossos pro-
gramas, os nossos projetos, os nossos hábitos e prio-
ridades.(…)Com a tempestade, caiu a maquilha-
gem dos estereótipos com que mascaramos o nosso 
“eu” sempre preocupado com a própria imagem; e 
ficou a descoberto, uma vez mais, esta (abençoada) 
pertença comum a que não nos podemos subtrair: a 
pertença como irmãos»1

Enquanto não surgir uma vacina ou um an-
tídoto, não saberemos qual a dimensão da tra-
gédia que ceifou tantas vidas a eito e não poupa 
ninguém.

Infelizmente, afirma o Papa, “rapidamente es-
quecemos as lições da história, «mestra da vida»(...) 
“Oxalá não seja mais um grave episódio da histó-
ria, cuja lição não fomos capazes de aprender. Oxa-
lá não seja inútil tanto sofrimento, mas tenhamos 
dado um salto para uma nova forma de viver e des-
cubramos, enfim, que precisamos e somos devedo-

res uns dos outros, para que a humanidade renasça 
com todos os rostos, todas as mãos e todas as vozes, 
livre das fronteiras que criamos.”(nº.35)

Nem de propósito: há dias tive acesso à Revis-
ta Michaelense (RM) que recorda terem morrido 
em São Miguel, em 1918, vítimas da epidemia da 
gripe pneumónica, cerca de 2 mil pessoas.

Segundo o articulista, a doença 
“...primeiro manifestou-se em Ponta Delgada, 

onde fora trazida pela tripulação de um navio ja-
ponês, ao qual fora dada livre prática. D’alli irra-
diou para os restantes povoados d’esta ilha, sen-
do os que mais sentiram os seus terríveis effeitos 
a Villa da Lagoa e a freguezia de Rabo de Peixe, 
não tanto pela sua numerosa população como 
por serem logares onde predomina a classe ma-
rítima que á falta de limpeza e asseio e dos mais 
rudimentares confortos, allia os actos nocivos do 
alcoolismo”.2

Na Ribeira Quente - acrescenta a revista- “ve-
rificou-se o mesmo por identico motivo”. No Pico 
da Pedra, “em que não predominam taes causas” 
registaram-se 28 óbitos sem que estes tivessem 
excedido o número de nascimentos. Ao contrá-
rio do que acontecera noutras localidades em que 
a gripe pneumónica vitimou sobretudo os mais 
novos, ali foram as pessoas idosas “com antigos 
achaques pulmonares e bronquiticos que facilita-
ram o accesso contagioso”.

Nesse ano, recorda o articulista, as populações 
assinalavam o termo da primeira grande guerra 
(1914-1918). De um momento para o outro, vi-
ram-se confrontadas com os efeitos da epidemia 
e uma das maiores dificuldades para o devido 

tratamento foi “o facto de cahirem de cama famí-
lia inteiras ficando desprovidas de quem as pudesse 
tratar”.

À falta de assistência médica para acudir a 
essa gente, “não faltaram pessoas (…) que se pres-
taram a fazer o serviço de enfermagem nas casas da 
sua vizinhança, havendo mulheres que em sua casa 
e sem mais imposições do que as da caridade, cose-
ram pão para 4,5 e 6 casas”.3

Já então, narra a revista, “o pároco fazia a en-
comendação dos cadáveres e estes eram levados sem 
mais cerimónias religiosas ao cemitério, não ha-
vendo toques de sinos”.

Passou, entretanto, um século.
A humanidade até ao surgimento da pande-

mia, crescia e desenvolvia-se, criando um enor-
me fosso entre o número de excluídos que lutam 
pela sobrevivência e uns poucos privilegiados 
que tudo possuem.

De um momento para o outro, “o golpe duro e 
inesperado desta pandemia, fora de controle, obri-
gou, por força, a pensar nos seres humanos, em 
todos, mais do que nos benefícios de alguns. [De 
tal sorte que] A tribulação, a incerteza, o medo e 
a consciência dos próprios limites que a pandemia 
despertou, fazem ressoar o apelo a repensar os nos-
sos estilos de vida, as nossas relações, a organização 
das nossas sociedades e sobretudo o sentido da nossa 
existência”.(TI, nº 33).

Tal como aconteceu com a gripe pneumónica 
em 1918, a solução para os graves problemas so-
ciais decorrentes da pandemia, não passa apenas 
pelas políticas estatais. “Se não conseguirmos recu-
perar a paixão compartilhada por uma comunida-
de de pertença e solidariedade, à qual saibamos des-
tinar tempo, esforço e bens, desabará ruinosamente 
a ilusão global que nos engana e deixará muitos à 
mercê da náusea e do vazio.” (nº36) – avisa o Papa. 
Daí apelar ao “respeito pela sacralidade da vida, 
ao respeito pela dignidade e a liberdade dos outros e 
a um solícito compromisso em prol do bem-estar de 
todos.”(n.283)

1918 e 2020: dois tempos marcantes da nossa 
História coletiva.

Importa que não persistamos em cometer er-
ros que afetam sobretudo os mais vulneráveis, 
mas que optemos na economia, na política e na 
convivência humana, por uma sociedade alicer-
çada na fraternidade.

*jornalista c.p. 239 A
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