
EDITORIAL 

O jornal Diário da Lagoa pretende ser uma 

importante ferramenta para divulgação de toda 

a atividade desenvolvida no concelho de La-

goa, nas suas mais variadas vertentes. 

 

Trata-se de um jornal digital, com periodicida-

de diária, com ligação às redes sociais, sendo 

estas importantes ferramentas de divulgação 

na internet. 

 

O Dário da Lagoa, tem como principal objeti-

vo, divulgar primeiramente o concelho de La-

goa, não esquecendo as notícias que no âmbi-

to de ilha e regionais possam interessar os 

seus leitores. 

 

A informação vinculada pelo Diário da Lagoa 

abrange as várias vertentes da informação, 

regendo-se pelos princípios da liberdade, do 

rigor e pluralismo informativo, da independên-

cia, da ética e deontologia. 

 

O Diário da Lagoa tem por objetivo principal 

contribuir para o desenvolvimento, o mais har-

monioso possível, do meio onde se encontra 

inserido, procurando para o efeito, intervir de 

forma equilibrada nas vertentes sociais, eco-

nómicas e culturais. 

 

Nas suas publicações, o Diário da Lagoa privi-

legia um conteúdo de carácter generalista, 

sem contudo, desrespeitar outras opiniões 

provenientes de minorias.  

 

Porque o jornalismo moderno exige mais do 

que a simples descrição dos factos ou a trans-

crição de declarações, implicando também 

uma capacidade crítica e a obrigação de ser 

útil aos leitores, o Diário da Lagoa não pratica 

um jornalismo tendencioso, ou de fação, mas 

informa e busca, com sensibilidade, trazer 

para as suas publicações relatados de veraci-

dade, dando a palavra aos cidadãos do conce-

lho. 
O Diretor 

Este é o último mandato de João Ponte à frente dos destinos da Câmara Municipal 
de Lagoa.  

Em entrevista ao Diário da Lagoa, o autarca fala sobre as dificuldades vividas em 
termos financeiros, diz querer cumprir as promessas feitas por altura da campanha 
eleitoral, e fala ainda sobre o desafio diário que a autarquia enfrenta, nomeadamen-
te as muitas solicitações dos lagoenses. 
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João Ponte fala sobre o seu último mandato  

Burlão engana com falso 
peditório para o culto na 
Lagoa 
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Património Musealizado 

da Lagoa foi tema de   

conversa no “II Ciclo de 

Conferências” 

Página 13 

_
_
_
_

_
_
_

_
_
_

_
_

_
_
_

_
_
_

_
_
_

_
_
_
_
_

_
_
_

_
_
_

_
_

_
_
_

_
_
_

_
_
_

 

_
_
_
_

_
_
_

_
_
_

_
_

_
_
_

_
_
_

_
_
_

_
_
_
_
_

_
_
_

_
_
_

_
_

_
_
_

_
_

 

Nesta Edição: 

Lagoa comemora 40 anos do 25 de Abril

(p.2) 

Loja Solidária “Âncora” reabriu (p.3) 

Feira de Bagatelas e  Artesanato (p.4) 

Ranchos de Romeiros percorrem a ilha de 

São Miguel a pé (p.8) 

Documentário “Deck4” rodará na Lagoa 

(p.12) 

Jovens mostram-se como mais-valia para 

empresas locais (p.17) 
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A Pousada de Juventude de La-
goa tem-se revelado um caso de 
sucesso no Concelho de Lagoa. 
Desde a sua abertura, em abril 
de 2012, e até ao momento, 
apresentou um número conside-
rável de dormidas, registando-se 
cerca de 7.000 dormidas.  
 
Em termos comparáveis, e consi-
derando o período compreendido 
entre maio e dezembro nos anos 
de 2012 e 2013, verifica-se que a 
taxa de ocupação deste equipa-
mento registou um considerável 
aumento de 31,5 %. 
 
Verificou-se ainda que as unida-
des hoteleiras do concelho não 
foram afetadas pela abertura 
deste novo equipamento, visto 
que os indicadores apontam para 
o aumento do número de dormi-
das, sem contabilizar as ocorri-
das na Pousada da Juventude. 
 
Por outro lado,e segundo uma 
nota informativa da autarquia, a 
Pousada de Juventude de Lagoa 
assume-se claramente como um 
pólo de atração turística para o 
concelho, na medida em que 
associada à mesma encontra um 
recinto desportivo que torna 
aquele espaço mais apelativo, 
podendo o hóspede beneficiar da 
prática de modalidades desporti-

vas como seja o ténis, ou até 
mesmo, de passeios de bicicle-
tas, serviço disponibilizado pela 
pousada, num espaço onde é o 
contacto com a orla costeira do 
concelho é visível e onde até a 
atividade dirigida a crianças não 
é esquecida, localizando-se nas 
proximidades um parque infantil.  
 
Destaca-se igualmente outros 
fatores que contribuem para fa-
zer da Pousada de Juventude de 
Lagoa um espaço ideal para 
férias, viagens de finalistas ou 
para deslocações de trabalho 
como é disso exemplo a qualida-
de dos quartos e dos serviços 
disponibilizados, através de uma 
equipa simpática e acolhedora.  
 
A Pousada de Juventude de La-
goa tem acolhido alguns eventos 
que se associam, sobretudo, à 
juventude como é disso exemplo 
conferências de imprensa de 
apresentação de competições 
desportivas, torneios de xadrez, 
apresentações de projetos e até 
mesmo tertúlias sobre fotografia. 
 
Refira-se que, de entre os hós-
pedes que ocuparam a Pousada 
de Juventude de Lagoa, cerca de 
1 milhar foram de nacionalidade 
portuguesa e cerca de meia mi-
lhar das mais diversas nacionali-

dades, nomeadamente espa-
nhóis, franceses, holandeses, 
italianos, alemães e também 
suecos, refere a mesma nota. 
 
Os meses de junho, julho e 
agosto foram os que apresenta-
ram uma maior taxa de ocupa-
ção, sendo de destacar o mês de 
agosto que atingiu uma taxa su-
perior a 50%, com mais de 800 
dormidas. 
 
De entre os hóspedes de 31 na-
cionalidades diferentes, os euro-
peus e norte-americanos foram 
aqueles que mais escolheram a 
Pousada da Juventude de Lagoa 
como estadia temporária na ilha 
de São Miguel, ficando aí hospe-
dados, em média, durante 9 dias, 
sendo os alemães, franceses e 
espanhóis os que mais se desta-
cam. 
 
A Pousada da Juventude de La-
goa, apesar de não estar incluída 
na rede regional de Pousadas da 
Juventude, tem-se conseguido 
afirmar como um equipamento 
de qualidade e que, de forma 
progressiva, tem sido preferida 
por muitos turistas que visitam os 
Açores.    

DL/CML 

Decorreu na ilha de São Mi-
guel o primeiro desejo Make-A
-Wish. A ação teve lugar na 
pista de motocross das Solu-
ções M, na Lagoa. 
 
A uma criança, de apenas 4 
anos, e que sofre de uma 
doença oncológica, foi entre-
gue uma Wii e uma TV para 
passar os tempos livres, sen-
do este o seu maior desejo.   
 
A criança passou igualmente, 
um dia inesquecível rodeado 
de motas, a sua maior paixão, 
juntamente com o motociclista 

João Ponte. 
 
Este é um projeto, que tem 
por missão, realizar desejos 
de crianças e jovens, entre os 
3 e os 18 anos, com doenças 
que colocam as suas vidas 
em risco, para lhes levar um 
momento de alegria e espe-
rança. 
 
A realização de um desejo 
envia uma mensagem positiva 
de esperança, força e alegria 
a uma criança quando ela 
mais precisa. 

DL 

Em 2013 registou mais de 4.500 dormidas  

A Câmara Municipal de La-
goa assinou um protocolo 
financeiro com a Associação 
Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários de Ponta Delgada 
no valor na ordem dos 27 mil 
euros anuais. 
 
Este apoio financeiro destina-
se a comparticipar os custos 
inerentes à execução e ma-
nutenção de atividades que a 
corporação presta ao municí-
pio de Lagoa, visto que o 
mesmo não possui um quar-
tel de bombeiros. 
 
O presidente da Câmara Mu-
nicipal de Lagoa, João Ponte, 

salientou a importância deste 
protocolo para o município, 
afirmando ainda que não faz 
sentido esta localidade pos-
suir uma corporação de bom-
beiros. 
 
Em relação à possibilidade da 
associação passar a ser cha-
mada de Associação Humani-
tária dos Bombeiros Voluntá-
rios de Ponta Delgada e La-
goa, João Ponte afirmou que 
faria todo o sentido, visto que 
presta serviço às duas cida-
des, sendo, na sua opinião, 
um gesto simpático e de re-
conhecimento.                                          

DL 
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A Câmara Municipal de Lagoa está a pre-
parar um diversificado programa de ativi-
dades, no âmbito das comemorações dos 
40 anos do 25 de abril, a realizar-se nes-
se mesmo dia na Praça de Nossa Senho-
ra do Rosário na Lagoa. 
 
Trata-se de uma iniciativa da autarquia 
lagoense para assinalar o feriado nacional 
alusivo ao Dia da Liberdade, que será 
diversificado com um programa sócio cul-
tural. 
 
O presidente da Câmara Municipal de 
Lagoa, João Ponte, salienta que, “esta é 
uma data que não pode passar desperce-
bida e como tal deve ser assinalada com 
notoriedade, uma vez que representa um 
marco na história nacional. 
 
No âmbito das comemorações, o Cine 
Teatro Lagoense Francisco D´Amaral 
Almeida irá acolher a Exposição “Poesia e 
Resistência”, bem como a projeção do 

vídeo “Memórias do 25 de abril, o Antes e 
o Depois”. 
 
Previsto está ainda, na Praça de Nossa 
Senhora do Rosário, uma mostra de arte-
sanato e gastronomia típica e tradicional 
da cidade de Lagoa, bem como uma ex-
posição de cravos, como referência ao 
maior símbolo alusivo a esta data. Haverá 
ainda uma zona intitulada “Arte Viva na 
Praça”, com animação de insufláveis, 
pinturas faciais, moldagem de balões e 
painel “espresaA®-TE”, para que, também 
as crianças sintam o significado das co-
memorações deste dia. 
 
Posteriormente, para o final da tarde, es-
tará garantida a animação musical com o 
Grupo de Cantares de Santa Cruz, que 
entoará canções de abril e o Concerto da 
Banda Nova Geração com a presença da 
açoriana finalista no concurso Factor X, 
Mariana Rocha. 

DL/CML 

Lagoa comemora os 40 anos de 25 de Abril 

Autarquia assina protocolo 
com Associação Humanitária 
de Bombeiros de Ponta     
Delgada  

Make-a-Wish chegou aos Açores 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 



O Aquafit, na cidade de Lagoa, 
acolheu uma formação AEA 
(Aquatic Exercise Association) 
liderada pelas formadoras interna-
cionalmente conhecidas Cristina 
Senra (Tinoca) e Rita Carvalho. 
 
Denominado por “Da base à exce-
lência” e “Aqua Refresh”, esta foi 
uma formação que contou com a 
presença de duas dezenas de 
formandos, professores e técnicos 
de fitness. 
 
Ao longo de 14 horas, os mesmos 
tiveram oportunidade de assimilar 
o máximo dos conteúdos ministra-
dos, executando e observando as 
mais recentes técnicas para as 
modalidades aquáticas, havendo 

ainda lugar a propostas de corre-
ção e feedbacks de todos os ele-
mentos base da hidroginástica. 
Esta formação englobou uma par-
te teórica, ministrada no cineteatro 
lagoense “Francisco D’Amaral 
Almeida” e diversas partes práti-
cas, na piscina coberta Aquafit. 
 
Teve lugar assim a segunda edi-
ção da HidroByNight, um evento 
que juntou cerca de 40 pessoas 
que, durante uma hora, e num 
clima de festa bem como de ani-
mação noturna (resultante da re-
conversão operada neste espaço 
com a colocação de diversos jo-
gos de luzes), realizaram os mais 
diversos exercícios em ambiente 
de alegria e boa-disposição. 

Atendendo ao sucesso desta 2ª 
edição da HidroByNight, a 3ª edi-
ção será uma realidade em breve. 
 
De realçar que com esta formação 
e as atividades a ela associada, o 
Aquafit, enquanto estrutura muni-
cipal direcionada ao bem-estar 
físico, continua a assumir-se como 
um espaço de referência a nível 
de modalidades aquáticas, tendo 
ainda pautado a sua atuação pelo 
desenvolvimento de diversas au-
las de estúdio, e do seu moderno 
e funcional ginásio, argumentos 
que, combinados, captaram já 
mais de 700 associados para as 
suas instalações.  

DL/CML 
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AQUAFIT foi “capital” do fitness aquático nos Açores 

Lagoa assinala 2º aniversário de elevação a cidade 

“No âmbito da elevação da Vila da Lagoa a Cidade, 
a Câmara Municipal de Lagoa irá comemorar o se-
gundo aniversário da mais jovem cidade açoriana. 
 
As comemorações irão ter lugar no Cineteatro Lago-
ense Francisco d´Amaral Almeida, no dia 11 de 
abril, a partir das 21h00, numa sessão solene na 
qual irão participar a professora Susana Goulart, 
que irá falar sobre “Lagoa, passado, presente e futu-
ro”, o presidente da autarquia e um representante 
do governo regional. 

Haverá ainda momentos musicais com as três filar-
mónicas do Concelho e do grupo musical “Música 
Nostra”. 
 
Segundo a autarquia, o aniversário assinala um 
marco na história do desenvolvimento da Lagoa 
contribuindo, assim, como motivo de orgulho para 
todos os lagoenses.” 

DL/CML 

 

Loja Solidária “Âncora” 
reabre na Lagoa 

Na freguesia do Rosário, reabriu a Loja Solidária “Âncora”,   
um espaço de resposta social, pertença da Santa Casa da 
Misericórdia de Santo António – Lagoa. 
 
“Este foi um espaço que já existiu em tempos, mas foi ne-
cessário fechar portas para inventariar e dar uma outra 
dinâmica ao funcionamento da loja”, referiu a provedora da 
Misericórdia ao Diário da Lagoa. 
 
Segundo Cristina Decq Mota, a comunidade dispõe de um 
conjunto de artigos doados, que serão agora vendidos a um 
preço simbólico. 
 
Segundo referiu ainda a provedora, não se trata de um es-
paço para um público alvo, mas sim aberto a toda a comu-
nidade, sendo que, numa primeira linha, é direcionada aos 
mais desfavorecidos. 

Cristina Decq Mota refere que se pretende, igualmente, 
estimular as pessoas a fazer ter contributos. “”As pessoas 
guardam em casa artigos que não fazem uso, e aqui nós 
daremos bom uso”, adiantou. 
 
A responsável explicou que, existe ainda outro segmento, 
nomeadamente de mobiliário e colchões, que serão usados 
em casos de limites de necessidade ou de catástrofes. 
 
Trata-se assim de uma nova resposta social à comunidade 
lagoense, diz Cristina Decq Mota. 
 
A Loja Solidária Âncora está aberta de segunda a sexta-
feira, entre as 09h30 e as 16h00, com descanso para almo-
ço das 13h00 às 14h00. 

DL 
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A partir do mês de abril e até setembro, 
com exceção do mês de junho, a Câmara 
Municipal de Lagoa irá promover, no se-
gundo domingo de cada mês, a Feira das 
Bagatelas e Artesanato, que terá lugar na 
Praça Nossa Senhora do Rosário, na 
Lagoa, das 09h00 às 13h00. 
 
A autarquia lagoense leva a cabo esta 
feira das Bagatelas e Artesanato com o 
objetivo de dinamizar o centro urbano da 
cidade de Lagoa, nomeadamente a Praça 
do Rosário, levando mais pessoas àquele 
recinto, aos domingos de manhã. 
 
Segundo uma nota de imprensa da autar-
quia, esta iniciativa assume-se como uma 
aposta da autarquia na dinamização do 
artesanato local e também como uma 
forma de cumprir a premissa da reutiliza-
ção, onde as pessoas poderão vender 
produtos artesanais e peças de segunda 
mão, às quais já não dão uso, por um 
preço simbólico e compensatório, reve-
lando-se numa excelente oportunidade de 
promoção e de venda deste tipo de pro-
dutos. 

A participação nessa feira é aberta e gra-
tuita para qualquer pessoa que nela en-
tenda participar, sendo apenas necessá-
rio fazer a inscrição prévia na Câmara 
Municipal, por uma questão de logística, 
uma vez que a autarquia disponibilizará 
bancadas, para que as pessoas possam 
vender os seus produtos. 
 
Refere a autarquia que, esta feira contará 
também com a presença de vários arte-
sãos lagoenses que colocarão à venda 
produtos artesanais diversificados, nome-
adamente peças em patchwork, borda-
dos, bijuteria, peças de pintura em tecido; 
cestos de vimes; porcelana pintada; etc 
 
Este evento terá ainda animação musical, 
proporcionada por vários grupos locais, 
que irão promover tradições como o fol-
clore e os cantares tradicionais açorianos, 
sendo uma forma de animar o recinto e 
de promover e valorizar a música típica 
açoriana. 
 

DL/CML 

A Câmara Municipal de Lagoa acaba de 
assinar novos protocolos de apoio a insti-
tuições do concelho.  
 
Tratou-se de um conjunto de sete protoco-
los, num valor superior a 78.800 euros 
(setenta e quatro mil, e quinhentos euros), 
no âmbito dos serviços que estas associa-
ções prestam no concelho.  
 
Isso mesmo disse o presidente da Autar-
quia, na cerimónia de assinatura dos pro-
tocolos financeiros.  
 
João Ponte recordou que se trata de um 

escorço financeiro da autarquia, já que as 
receitas não têm crescido o suficiente 
para colmatar os cortes que têm sido fei-
tos, no âmbito das transferências do Orça-
mento de Estado. 
 
O autarca mostrou-se ainda esperançado 
que os valores agora transferidos para as 
instituições possam ser bem empregues 
em prol dos lagoenses. 
 
Os protocolos agora assinados, abrangem 
várias áreas desde a cultura, o desporto, e 
à solidariedade social. 

DL 
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Tendo por base o regime de enquadramento das políti-
cas de juventude na Região Autónoma dos Açores, 
plasmado no Decreto Legislativo Regional n.º 18/2008/
A, de 7 de julho, foi aprovada em reunião de câmara a 
proposta do Conselho Municipal da Juventude de La-
goa. 
 
Segundo uma nota divulgada, para o presidente da Câ-
mara Municipal de Lagoa a participação dos jovens na 
vida política, social, económica e cultural do município é 
relevante, tornando-se por isso necessário coordenar a 
implementação de medidas a favor dos jovens, ainda 
mais num concelho que apresenta uma grande percen-
tagem de jovens na sua população. 
 
“Na realidade, as autarquias são as instituições que se 
encontram melhor posicionadas para criar e desenvol-
ver as condições necessárias para a participação dos 
jovens na gestão das políticas do município”, refere a 
mesma nota. 
 
“O diálogo permanente com os cidadãos acarreta incon-
testáveis vantagens para as instituições públicas e esti-
mula mecanismos de democracia participativa aberta a 
todos, pelo que, importa assegurar o diálogo com os 
jovens, para que as políticas municipais de juventude se 
revelem mais eficazes na resposta aos anseios dos 
jovens lagoenses, apurando-se assim, de forma mais 
participada, as dificuldades e aspirações dos nossos 
jovens”, refere a mesma nota citando o presidente da 
autarquia. 
 
O Conselho Municipal de Juventude  será constituído 
pelo presidente da câmara municipal; por um membro 
da assembleia municipal de cada partido; por um repre-

sentante de cada associação juvenil, legalmente consti-
tuída e com sede no município; por um representante de 
cada associação de estudantes do ensino básico, se-
cundário e superior, legalmente constituída, com sede 
no município; por um representante de cada organiza-
ção de juventude partidária do partido que tenha concor-
rido às últimas eleições para o município; por um repre-
sentante de cada associação equiparada a associação 

juvenil, com sede no município; por um representante 
de cada associação socioprofissional de jovens sedea-
da no município; por um representante, até aos 35 anos, 
de cada freguesia do município, designado pelas respe-
tivas assembleias de freguesia e ainda por três repre-
sentantes, até aos 35 anos, residentes no município e 
designados pela respetiva assembleia municipal.  

DL/CML 

Lagoa recebe Feira de         

Bagatelas e Artesanato  

Lagoa volta a apoiar as    

instituições do concelho 

Autarquia vai instalar o Conselho Municipal de Juventude 



As obras de beneficiação e reabi-
litação de algumas ruas do lugar 
dos Remédios encontram-se já 
concluídas, pelo que, a Câmara 
Municipal de Lagoa procedeu à 
sua inauguração oficial . 
 
As ruas alvo de intervenção fo-
ram a Rua do Outeiro, o Caminho 
Fundo e a Rua da Igreja.  
 
Tratou-se de uma obra realizada 
pela autarquia, estimada em cer-
ca de 250 mil euros e que foi 
executada num prazo de 150 
dias. A mesma previu a execução 
de novos pavimentos e passeios, 
bem como a substituição da rede 
de abastecimento de águas e 
rede de drenagem de águas plu-
viais, numa extensão total de 750 
metros. 
 
Para João Ponte, Presidente da 
Câmara Municipal de Lagoa, 
“estes são investimentos estrutu-
rantes para o concelho e irão 

proporcionar melhores condições 
para a circulação dos automobi-
listas, nestes troços municipais. 
 
Refere também o autarca que, 
“mais uma vez, comprovamos 
que não apostamos em políticas 
imediatas e que apenas remedei-
am situações e problemas que as 
pessoas sentem, apostamos sim, 
em políticas que preparam o nos-
so tecido social e que servem 
especialmente as pessoas, ga-
rantindo-lhes melhores condições 
no presente e para o futuro.” 
 
João Ponte realça ainda que, 
“esta é uma obra que mostra, por 
si só, o grande esforço financeiro 
que tem sido feito para o melho-
ramento da rede viária do conce-
lho de Lagoa, como comprovam 
os vários investimentos realiza-
dos, ao longo dos últimos anos 
num investimento global de 6 
milhões de euros.” 

DL/CML 

Artesanato em exibição na 
Casa da Cultura Carlos César 

A Câmara Municipal de Lagoa irá promover a exposição “Açores no 
Artesanato” que será inaugurada no dia 12 de abril e que estará pa-
tente até ao dia 31 de julho na Casa da Cultura Carlos César, na cida-
de de Lagoa. 
 
Trata-se de uma iniciativa, cujo objetivo incide em promover, divulgar 
e valorizar o artesanato açoriano. Com esta exposição a Câmara Mu-
nicipal dará a conhecer a singularidade e a enorme riqueza das artes 
artesanais insulares que constituem um importante espólio artístico de 
indubitável valor cultural, destacando também, numa das divisões da 
exposição, as peculiaridades do artesanato lagoense. 
 
A exposição intitulada “Açores no Artesanato” estará patente nas di-
versas salas dos dois pisos da Casa da Cultura Carlos César, onde 
estarão expostas peças artesanais correspondentes aos três grupos 
que constituem o arquipélago dos Açores. Neste sentido, a exposição 
inicia-se no piso 0, com o grupo Oriental e nas restantes duas salas 
do mesmo piso, a exposição destacará o grupo Central e o grupo Oci-
dental, onde também estarão patentes os valores do artesanato lago-
ense, com peças típicas do concelho de Lagoa, elaboradas por arte-
sãos lagoenses. 
 
Com a exposição “Açores no Artesanato”, a autarquia lagoense pre-
tende evidenciar as diferentes tradições açorianas que marcaram a 
identidade cultural da região e que outrora demarcaram o quotidiano 
açoriano e que hoje são consideradas relíquias. 
 
É de salientar que como forma de dinamização desta exposição, de-
correrá um workshop de artesanato que será ministrado pelas artesãs 
Fátima Andrade e Maria Conceição Medeiros que irão ensinar técni-
cas de artesanato, nos dias 23 e 30 de abril e nos dias 7 e 14 de 
maio, a partir das 20h30. 

DL/CML 
 

“A Produção de Espadana na Lagoa  
- Quinta do Vulcão” 
Foi lançado em fevereiro, no Convento dos Franciscanos, em Santa Cruz, o livro “ A Produção de 
Espadana na Lagoa – Quinta do Vulcão”.  
 
Trata-se de uma edição da Câmara Municipal de Lagoa, e que surge na sequência da dinamiza-
ção política cultural do concelho.  
 
Segundo a coordenadora da publicação, “tem-se verificado que existem muitas estórias que retra-
tam a memória coletiva do povo, mas que de facto não existe registo material e esse é o principal 
objetivo”.  
 
Este livro representa a materialização do património imaterial e vem na sequência do esforço que 
a autarquia tem feito neste sentido, refere Verónica Almeida.  
 
Esta é já a terceira publicação que surge com esse objetivo. Primeiro surgiu o livro sobre o Con-
vento dos Franciscanos, onde retrata todos os elementos da sua história, depois surgiu a publica-
ção sobre a Fábrica de Chá – Quinta do Tanque.  
 

Segundo a responsável, estas são estórias que passam de boca em boca, havendo a necessida-
de de registar e valoriza-las uma vez que fazem parte da identidade lagoense, preservando e pas-
sando às gerações vindouras.  
 
O concelho de Lagoa foi um importante pólo de dinamização económica e de desenvolvimento 
industrial. A produção da espadana na Lagoa, acontece na pujança industrial do concelho, em 
finais do Sec. IX. 
 
“A Fábrica da Quinta do Vulcão, sedeada em Santa Cruz, surgiu em 1936, foi um exemplo tanto 
no desenvolvimento industrial, como um modelo de vivências, costumes e tradições que foi dei-
xando uma marca nas memórias das gentes lagoenses, persistindo ate aos dias de hoje“, escreve 
João Ponte no prefácio do livro.  
 
A Espadana é o nome regional da espécie botânica Phornium Tenax (liliáceas), sendo conhecida 
na ilha de São Miguel como “amarradeira”, “atadeira” e “linho da Nova Zelândia”.  
 
Este livro é uma edição da Câmara Municipal de Lagoa, teve a coordenação de Verónica Almeida 
e a investigação esteve a cargo de Lucinda Sousa. Uma obra que, entre outros locais, pode ser 
encontrada na Biblioteca Tomaz de Borba Vieira, em Santa Cruz, Lagoa. 

DL 

__________________________________________________ 

Abril 2014 LOCAL/ REPORTAGEM Página 5     

_
_
_
_

_
_
_

_
_
_

_
_

_
_
_

_
_
_

_
_
_

_
_
_
_
_

_
_
_

_
_
_

_
_

_
_
_

_
_
_

_
_
_

_
_
_
_
_

_
_
_

_
_
_

_
_

_
_
_

_
_
_

_
_
_

_
_
_
_
_

_
_
_

_
_
_

_
_

_
_
_

_
_
_

_
_
_

_
_
_
_
_

_
_
_

_
_
_

_
_

_
_
_

_
_
_

_
_
_

_
_
_
_
_

_
_
_

_
_
_

_
_

_
_
_

_
_
_

_
_
_

_
_
_
_
_

_
_
_

_
_
_

_
_

_
_
_

_
_
_

_
_
_

_
_
_
_
_

_
_
_

_
_
_

_
_

_
_
_

_
_
_

_
_
_

_
_
_
_
_

_
_

O obra de beneficiação de   
ruas nos Remédios concluída 



Este é o último mandato de João Ponte à frente dos 
destinos da Câmara Municipal de Lagoa. Em entre-
vista ao Diário da Lagoa, o autarca fala sobre as 
dificuldades vividas em termos financeiros, 
diz querer cumprir as promessas feitas por altura da 
campanha eleitoral, e fala ainda sobre o desafio 
diário que a autarquia enfrenta, nomeadamente as 
muitas solicitações dos lagoenses.  
 
DL - 2014 é mais um ano de dificuldades financeiras, 
apesar de se falar em melhorias. Na Lagoa, a autar-
quia tem tido dificuldade em desenvolver a sua ação? 
 
João Ponte (JP) - É inegável que em 2014 ainda perma-
necem evidentes sinais de uma espiral negativa que tem 
conduzido as empresas, as famílias e as instituições a 
momentos de grandes dificuldades, a que os municípios 
não são alheios, estando sujeitos a reduções contínuas e 
drásticas nas suas receitas, sendo mesmo obrigados a 
repensar investimentos e projetos e a redefinir o seu mo-
do de atuação. 
 
Em 6 anos perdemos 4,7 milhões de euros, cerca de 800 
mil euros/ano, apenas em impostos e taxas. Nos últimos 
3 anos, por via da redução das transferências do orça-
mento de estado o município perdeu 1,1 milhões de eu-
ros. Se continuarmos com esta evolução negativa, nos 
próximos tempos, poderá ser colocada em causa, a sus-
tentabilidade do Poder Local, que se revelará cada vez 
mais incapaz de responder às solicitações das suas po-
pulações, mesmo em áreas fundamentais e essenciais à 
qualidade de vida das mesmas. Nesse âmbito, receio 
mesmo um retrocesso histórico nos serviços prestados às 
populações. 
 
DL - Para este ano, quais são os projetos principais a 
realizar no concelho? 
 
JP - O arranque dos principais projetos está dependente 
do novo quadro de referência estratégica da União Euro-
peia, 2014-2020. 
 
Desconhece-se ainda os critérios de elegibilidade dos 
projetos. De qualquer forma, os principais compromissos 
eleitorais foram a ampliação e requalificação do Porto dos 
Carneiros; o passeio marítimo da cidade; a instalação do 
museu do presépio; o mercado municipal, a conclusão 
das obras do Cine Teatro de Água de Pau e o desenvolvi-
mento do Tecnoparque que são todos investimentos que 
permitirão não só a modernização do concelho, mas tam-
bém a fixação de mais pessoas e o seu desenvolvimento 
integral. 
 
DL - Das obras a realizar, qual a que destaca? 
 
JP - Destaco claramente a “obra social”. Pese embora o 
difícil momento de crise que tem afetado muito diretamen-
te o Poder Local, a autarquia lagoense tem procurado 
direcionar a sua ação para o âmbito de uma política mais 
social, no sentido de minimizar as dificuldades sentidas 
por muitas famílias. 
 
Tem havido um grande esforço da Câmara Municipal na 
criação e adoção de medidas que colmatem problemas 
de cariz social, das quais se destacam o Fundo de Emer-
gência Social (FES); o apoio ao idoso, através do Cartão 
Municipal do Idoso; o apoio à habitação degradada e o 
grande esforço de combate ao desemprego local, através 
da adesão aos programas de emprego, promovidos pelo 
Governo Regional, ao abrigo dos quais atualmente se 
encontram a trabalhar no município mais de 200 trabalha-
dores. 
 
DL - O Tecnoparque está em andamento, este será 
um grande pólo de desenvolvimento para o conce-
lho? 
 
JP - Sem dúvida. A obra de construção das infraestrutu-
ras do Tecnoparque é já uma marca do nosso presente, 
virada para o futuro com a construção do Nonagon, da 
responsabilidade do Governo Regional dos Açores, bem 
como com o investimento privado de construção do Hos-
pital Particular São Lucas, S.A. e da Isopor – Isótopos 
para Diagnóstico e Terapêutica, S.A, que espero possam 
vir a potenciar mais emprego e mais desenvolvimento 
para a Lagoa. 
 
Continuo a acreditar que este poderá ser um dos princi-
pais pólos de competitividade da região, por ser um espa-
ço que concentra várias áreas destinadas à habitação, 
comércio, serviços e ao NONAGON, que se afigura como 
a estrutura nuclear de investigação em ciência e tecnolo-
gia, ligada à prestação de serviços públicos e de dinami-
zação do setor empresarial de base tecnológica. 
 
O Tecnoparque foi pensado para contribuir para o reforço 
da economia local, para elevar tecnologicamente a indús-
tria e os serviços, através da sua diversificação para no-
vos setores e fixação de pessoas, especialmente dos 

jovens que, esperemos que possam desenvolver uma 
carreira profissional, diminuindo assim o elevado nível de 
desemprego no concelho. É este um dos maiores desafi-
os deste empreendimento. 
 
DL - O concelho é extenso, o que a autarquia tem fei-
to para aproximar as freguesias? 
 
JP - É inegável que nos últimos anos as cinco freguesias 
do concelho cresceram e a modernizaram-se, muito por 
força de uma política de investimento público que propor-
cionou o desenvolvimento que chegou a todas elas. 
 
Na verdade, os desafios colocados ao Poder Local são 
cada vez maiores e mais exigentes, devido à austeridade 
imposta, e que, cada vez mais, exige um repensar e um 
reavaliar das nossas atuações. Mas, neste domínio, não 
tenho dúvidas que o caminho deve ser o mesmo que fize-
mos nos últimos anos, não esquecendo o que bem-estar 
das pessoas que deve ser o motor do desenvolvimento 
territorial. 
 
Daí que, na campanha eleitoral tenha apelado os lagoen-
ses a adotarem uma atitude positiva e convicta de que “a 
união faz a força”, porque se assim for quem fica a ga-
nhar são as freguesias e as suas populações.   
 
DL - O aspeto social é sem dúvida uma bandeira des-
ta autarquia. A área social é de difícil resolução. Têm 
sido muitos os pedidos de ajuda? 
 
JP - Sim, diariamente muitos lagoenses deslocam-se ao 
edifício dos paços do concelho para solicitar apoio. 
 
Existem muitas famílias lagoenses que vivem em situa-
ções de emergência que carecem de uma resposta ur-
gente e eficaz, como seja o simples pagamento da eletri-
cidade, da água, da renda de casa ou, até mesmo, de 
garantir a própria alimentação. Existem algumas famílias 
que não conseguem cumprir com as suas obrigações 
junto da banca, sobretudo com os empréstimos de habita-
ção, devido ao desemprego de um, ou até mesmo, dos 
dois elementos do agregado familiar e outras famílias que 
vivem em condições habitacionais precárias e de sobrelo-
tação. 
 
Além disso, dos mais de 200 ex-desempregados que 
atualmente estão a trabalhar no município, ao abrigo de 
programas ocupacionais, possuímos ainda uma taxa de 
desemprego muito elevada, com os problemas sociais 
que daí advêm. 
 
São sem dúvida, problemas sociais prioritários que care-
cem da nossa intervenção e empenho para serem ultra-
passados, contudo e infelizmente não conseguimos dar 
resposta positiva a todos eles. 
 
DL - O que tem feito a autarquia para tentar resolver 
algumas questões? Pergunto algumas pois acredito 
que não é possível acudir a todas as solicitações? 
 
JP - A autarquia tem vindo a desenvolver várias medidas 
de cariz social porque a nossa maior preocupação é ga-
rantir o bem-estar dos lagoenses, principalmente os mais 
necessitados. Assim, criámos um fundo de emergência 
social, para fazer face a situações emergentes de famí-
lias. Continuamos também a apoiar os idosos, conceden-
do-lhes benefícios no âmbito do cartão de idoso, bem 
como continuamos a ajudar as famílias no âmbito da ha-
bitação degradada. Para além disso apostamos na em-
pregabilidade dos lagoenses, através de programas, apoi-
ados pelo Governo Regional, como forma de combater o 
desemprego.  

As parcerias com as instituições de solidariedade social 
também têm sido bastante positivas, sendo cruciais para 
ajudar famílias, idosos e crianças que vêem, muitas ve-
zes nestas instituições, uma resposta para minimizar os 
seus problemas. 
 
DL - Olhando para trás, vê uma Lagoa diferente? Mais 
desenvolvida? Com futuro e capacidade para cres-
cer? 
 
JP - Hoje temos uma Lagoa muito diferente. Nos últimos 
anos a Lagoa mudou e desenvolveu-se muito e a prova 
mais evidente disso foi a sua elevação a cidade, que 
comprova precisamente o reconhecimento do nosso pro-
gresso no passado recente. 
 
Atualmente é visível o grande salto verificado ao nível da 
construção de infraestruturas que ditou o crescimento 
populacional e a melhor qualidade de vida das pessoas. 
Nos últimos anos realizaram-se várias obras necessárias 
e estruturantes para o concelho. 
 
Todas elas tiveram como objetivo central o bem-estar das 
pessoas, sendo que muitas delas vieram dar outra dinâ-
mica ao concelho, bem como potenciar mais emprego e 
mais desenvolvimento para a Lagoa. 
Considero que, para o futuro, a Lagoa continuará a ter 
condições para continuar a crescer, sendo que, as priori-
dades para os próximos anos passam sobretudo por fo-
mentar o desenvolvimento económico e a captação de 
investimentos geradores de emprego e crescimento. 
 
DL - O passar a cidade, trouxe benefícios? Quais? 
Faço esta questão porque há sempre quem diz que 
ser cidade nada mudou. 
 
JP - A elevação da Lagoa a cidade é ainda muito recente, 
pelo que não existem benefícios evidentes desse novo 
estatuto. Este é acima de tudo um título que, de momento 
comprova o desenvolvimento do concelho. É um estatuto 
que deve ser visto como o reconhecimento do nosso pro-
gresso no passado e  no presente e como um desafio 
para o futuro. 
 
O que é facto e que não pode ser esquecido é que a La-
goa carrega em si uma significativa história de quase 
cinco séculos de crescimento, de modernidade e de afir-
mação regional, que deverá ser motivo de orgulho para 
todos os lagoenses. 
 
Estou convicto que daqui a duas décadas, com a capaci-
dade empreendedora dos lagoenses, teremos uma cida-
de mais próspera, com maior qualidade de vida e que, 
certamente, será uma referência a nível regional. 
 
DL - Este vai ser o seu último mandato. Como gosta-
ria de ser recordado pelos Lagoenses? 
 
JP - É verdade. Foi precisamente pelo respeito da vonta-
de do povo que assumi, pela última vez, a presidência da 
Câmara Municipal de Lagoa, para cumprir no executivo 
aqueles que foram os meus compromissos para com os 
lagoenses. Sinto-me de consciência tranquila, porque 
tenho feito tudo o que era possível pelo desenvolvimento 
da Lagoa, com os constrangimentos e as limitações finan-
ceiras deste novo tempo do poder Local. 
 
Procuro estar ao lado dos lagoenses, porque é para eles 
e para o meu concelho que trabalho e dou o meu melhor. 
 
Por tudo isso, espero ser recordado pelos lagoenses co-
mo um bom autarca. 

DL 
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A Biblioteca Municipal Tomaz Borba Vieira acolheu uma 
tertúlia sobre o tema das romarias quaresmais. 
 
Tratou-se de um evento gratuito que contou com a parti-
cipação dos oradores Padre João da Ponte, pároco da 
Povoação e natural da freguesia de Santa Cruz, Lagoa; 
Ana Carvalho, mestre em Etnomusicologia, que teve co-
mo tese de estudo a música dos romeiros e os testemu-
nhos do Mestre Edmundo Botelho e Contramestre José 
Ventura, que se pronunciaram sobre a vivência e o ser 
romeiro. 
 

O evento iniciou-se na Igreja de Santo António, onde o 
rancho de romeiros de Santa Cruz entoou o cântico “Ave 
– Maria”, seguindo, em pequena procissão até ao local 
onde decorreu o evento. 
 
O Padre João da Ponte iniciou a apresentação, contextu-
alizando as romarias, nomeadamente a sua origem, por 
volta de 1522 em consequência das calamidades causa-
das pelos terramotos e erupções vulcânicas que a ilha 
estava a presenciar e, por conseguinte, houve uma ne-
cessidade das pessoas se reunirem e implorarem por 
misericórdia, por intermédio da Virgem Maria e recordou 

que a Quaresma, para o cristão, é um momento de ora-
ção, reflexão e celebração. 
 
Ana Carvalho, mestre pela Faculdade de Ciências Soci-
ais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, tendo 
como tese de mestrado “Romeiros de São Miguel: a mú-
sica na caminhada da Quaresma”, debruçou a sua apre-
sentação sobre a música característica e singular dos 
romeiros. Para o seu estudo, Ana Carvalho acompanhou 
os romeiros na caminhada para recolher a música e os 
sons de forma a analisá-los. Afirmou que era uma música 
carregada de sentimento, súplica e devoção. O cântico 
“Ave-Maria” é peculiar, cantado de uma maneira própria e 
quando as pessoas o ouvem identificam de imediato que 
são os romeiros, tornando-se uma parte da cultura e da 
identificação de um povo. 
 
O Mestre Edmundo Botelho e o Contramestre José Ven-
tura forneceram o seu testemunho sobre as suas vivên-
cias como peregrinos. Ambos afirmaram que só quem 
caminha nesta altura sente o que realmente é a romaria, 
que existe algo superior que indica que está na altura da 
caminhada, não só no caminho, como interiormente. Foi 
realçado por ambos que existe a necessidade de agrade-
cer pelas graças concebidas. 
 
De salientar que este evento contou com a presença do 
Bispo da Diocese de Angra, D. António de Sousa Braga e 
do Presidente do Movimento de Romeiros de S. Miguel, 
João Carlos Leite, que também se pronunciaram sobre o 
assunto, afirmando que esta época é muito singular e 
com muito significado, apelando para a autenticidade e 
empenho do romeiro. 

DL/CML 
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Até ao fim da Quaresma são 50 os Ran-
chos de Romeiros que percorrem a ilha de 
São Miguel. Na bagagem para além de 
uma “verdadeira conversão espiritual” 
levam um pedido especial do Bispo de 
Angra: rezar por intenção do Santo Padre 
que no dia 13 de março completa um ano 
de pontificado. 
 
Cada rancho deverá anotar o número de 
orações e com o somatório de todas elas, 
rezadas pelos 50 ranchos que durante a 
Quaresma percorrerão as estradas e ca-
minhos de São Miguel, será elaborado 
uma “ramalhete espiritual” que será poste-
riormente enviado para o Papa Francisco, 
conforme noticiou o Portal da Diocese. 
 
Além disso, D. António de Sousa Braga, 
pediu ainda aos Romeiros que rezem pe-
los “Bispos e Sacerdotes, para que sejam 
verdadeiros Pastores, que conduzem o 
rebanho, que lhes está confiado; pelos 
jovens e seminaristas, para que tenham a 
força de seguir o chamamento do Senhor; 
pelas famílias, para que o Senhor as aju-
de a vencerem as dificuldades do momen-
to presente; pelos doentes e idosos; pelos 
que sentem sós e desamparados, para 
que, no Senhor, encontrem conforto e, em 
nós, apoio e ajuda; pelos defuntos e por 
todos os Romeiros, para que testemu-
nhem, na vida, a fé cristã”. 
 
Para o Prelado Diocesano, a prática do 

“romeiro autêntico” não se esgota, no en-
tanto,  na duração da romaria e deve estar 
sempre presente ao longo de todo o ano, 
em todas as etapas da vida. 
 
As romarias quaresmais são uma das 
realidades mais vivas da tradição da religi-
osidade popular açoriana. Começam no 
primeiro sábado da quaresma, prolongan-
do-se até à sexta feira santa, e durante 

oito dias, grupos de homens percorrem a 
ilha de São Miguel, sempre a pé, do nas-
cer ao por do sol, rezando em busca do 
perdão e da redenção. 
 
Unidos pela fé, agarrados a um terço e a 
um bordão, percorrem no sentido contrário 
ao dos ponteiros do relógio, todos os 
“templos” de pedra dedicados ao culto 
mariano. 
 
Os ranchos de romeiros, que agora tam-
bém já existem na ilha Terceira e na Gra-
ciosa, bem como no Canadá e nos Esta-
dos Unidos, remontam a 1522 e 1563, 
data de grandes erupções vulcânicas e 
tremores de terra que destruíram Vila 
Franca do Campo e Ribeira Grande, res-
petivamente. 
 
Os romeiros são verdadeiros peregrinos 
penitentes que através da caminhada pro-
curam a conversão pessoal e espiritual. 
 
Os ranchos são compostos apenas por 
homens e neles há três com funções parti-
cularmente definidas: o mestre, o procura-
dor das almas e o guia. 
 
O Mestre é a primeira de todas as figuras 
do Rancho. É ele que preside ao auto 

processional, dirige as orações, oferece 
e  suplica a Deus e à Virgem as inúmeras 
preces de que vem incumbido.  È, ele, de 
resto, que dita o ritmo de andamento do 
rancho, nomeadamente quando se para, 
se anda, se reza ou se descansa. 
 
O Procurador das Almas ocupa o segundo 
lugar na hierarquia do rancho.  Pela estra-
da fora dirige as preces e pede a aplica-
ção delas, recebendo durante o trajeto os 
pedidos de diferentes pessoas, para ora-
ções aplicadas a intenções muito diver-
sas. 
 
Finalmente, a terceira e última figura do 
Rancho é o Guia que vai à frente de toda 
a Romaria, porque conhece os caminhos, 
as veredas, as ribanceiras por onde todo o 
Rancho tem de passar, para ir pelos mais 
curtos atalhos até todas as Ermidas e 
Igrejas espalhadas por toda a Ilha de São 
Miguel, onde haja uma invocação à Vir-
gem Maria. 
 
A dimensão dos ranchos varia de paró-
quia para paróquia mas estima-se que 
nesta Quaresma entre 2000 a 2500 ho-
mens participem nas romarias. 
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Biblioteca Municipal Tomaz Borba Vieira acolheu Tertúlia sobre os Romeiros 

Ranchos de homens percorrem São Miguel a pé em Romaria 



Mais de 70 mulheres participaram na 
primeira romaria quaresmal feminina or-
ganizada pela Ouvidoria da Lagoa.  
 
A chuva e o vento intensos que se verifi-
caram ontem em São Miguel não desa-
lentaram as mais de 70 mulheres que 
participaram na primeira romaria quares-
mal feminina organizada pela Ouvidoria 
da Lagoa, escreve o Portal da Diocese de 
Angra. 
 
Orientadas pelo assistente espiritual do 
Movimento Romeiros de São Miguel, Pe 
Nuno Maiato, e com a ajuda dos ranchos 
masculinos da Ouvidoria da Lagoa, as 
peregrinas saíram da Igreja da Ribeira 
Chã, após a Eucaristia celebrada às 6h00 

da manhã e percorreram todas as igrejas 
da Ouvidoria numa atitude de sacrifício e 
oração.   
 
A peregrinação terminou pelas 18h00, 
com um momento de Adoração ao San-
tíssimo, na Igreja de Nossa Senhora do 
Livramento.  
 
Como preparação para a Romaria, as 
peregrinas  tiveram dois encontros de 
preparação nos dias 19 e 26 de fevereiro 
no Salão Paroquial da Matriz de Santa 
Cruz. 
 

 Diocese 
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Na primeira sexta-feira do mês é feito 
um momento de adoração eucarístico. 
E é na Matriz da Lagoa, em Santa 
Cruz, que a igreja tem contado com a 
colaboração da Comunidade Obra de 
Maria, que tem vindo a ajudar e a parti-
cipar na adoração. 
 
Segundo o pároco local, a igreja tem 
procurado congregar mais pessoas,” o 
que é importante, pelo menos uma vez 
por mês, ter um momento diferente, de 
paragem, de reflexão e adoração”, refe-
re o Pe. Nuno Maiato. 
 
Mas é na Matriz da Lagoa, para já a 
única na ilha de São Miguel, a ter a 
participação, de pelo menos uma vez 
por mês de uma intérprete, uma situa-
ção que surge face a uma necessidade 
na comunidade. 
 
Diz o sacerdote que se trata duma situ-
ação que leva a igreja às periferias, tal 
como apela o Papa Francisco. 
 
O Pe. Nuno Maiato explica que, todos 
os meses, existe uma missa e uma 
catequese com uma intérprete, o que 
tem vindo a participar mais jovens que 
necessidades especiais. 
 
O pároco é igualmente o coordenador 
da Pastoral Juvenil do Concelho de 
Lagoa e Livramento, grupo que tem um 
representante de cada paróquia. 
 
Na Paroquia de Santa Cruz está a ser 
feito uma experiencia, nomeadamente 
com o movimento do Encontro de Jo-
vens Shalom, um movimento recente. 
 
“Um movimento que cativa porque tra-

balha muito a dimensão humana. Nin-
guém consegue ser cristão sem ser 
pessoas”, refere. 
 
“Os desvios que acontecem na Igreja, 
surgem porque as pessoas esquecem-
se de ser pessoas e procuram ser ape-
nas e viver um estado religioso, sem 
espiritualidade e religiosidade”. 
 
A nível da pastoral, tem procurado criar 
uma equipa representativa de todas as 
comunidades, onde foi inclusive reali-
zado um inquérito, sobre a vivência da 
fé dos jovens da Lagoa, cujos resulta-
dos deverá ser apresentado este ano. 
 
A pastoral tem promovido também al-
gumas atividades onde pretende reunir 
os jovens. 
 
Refere o Pe. Nuno Maiato que, “não é 
um trabalho semanal, é um trabalho 
que tenta congregar alguns momentos 
durante o ano, aqueles que vão fazen-
do a própria caminha nas paróquias”. 

DL 
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Igreja quer estar mais próxima 
das pessoas 

A Igreja Matriz de Santa Cruz, Lagoa, foi a primeira da 
ilha de São Miguel a receber a apresentação do CD do 
padre Jason Gouveia, intitulado “Cristo Reina”. 
 
Trata-se de um trabalho discográfico que se assume 
como um projeto construído para uma renovação espiri-
tual da juventude e das famílias, e pretende colocar em 
prática o potencial da Nova Evangelização, através da 
arte, dos meios de Comunicação Social, da cultura e de 
uma linguagem renovada capaz de despertar o mundo 
para a alegria da vida em Cristo. 
Segundo o Pe. Jason, tem sido uma experiência muito 
positiva, mostrando-se admirado com a própria recetivi-
dade da população. 
 
 “As pessoas necessitam de falar com Deus e a música 
abre os sentidos, abre o coração, desperta os sentidos”, 
refere o Pe. Jason em declarações ao Diário da Lagoa. 
 
 “Cristo Reina” acaba por resumir este trabalho discográ-

fico, que pretende que a as pessoas possam criar uma 
intimidade bem como olhar para Deus como um amigo. 
O facto de ser o primeiro padre açoriano a avançar com 
este trabalho, acaba por dar imensa alegria, até porque, 
segundo refere, as pessoas estavam necessitadas de 
algo do género, para este novo tipo de envangelização, 
algo que as próprias pessoas procuravam. 
 
A Igreja de Santa Cruz foi a primeira a receber a apre-
sentação deste trabalho, numa nova forma de envangeli-
zação, e que pretende ser alastrada a outras paróquias 
da ilha e dos Açores, e não só. O Pe. Jason diz querer 
levar esta envangelização à comunidade no âmbito de 
vários eventos. 
 
Por seu turno, o pároco Nuno Maiato, o primeiro a rece-
ber esta apresentação, falou, ao Diário da Lagoa, sobre 
a importância de receber este tipo de trabalho na igreja.  
 
“Primeiramente esteve uma questão pessoal, confesso, 

mas também para proporcionar aos meus paroquianos 
momentos de alegria, de consagração, e de oração e 
encontro com Deus, sendo este mais um momento” – 
disse. 
Diz o Pe. Nuno Maiato que os padres têm que oferecer 
um pouco de tudo aos seus paroquianos, sentindo a 
necessidade de acudir, e de estar ao serviço de todos. 
 
Sacerdote da Diocese de Angra, atualmente pároco em 
Ponta Garça, Jason Gouveia é o primeiro padre açoria-
no a lançar um CD de música cristã, depois de ter várias 
experiências no domínio da Comunicação Social, sobre-
tudo na rádio. Também é estudante de Comunicação 
Social e Cultura, na Universidade dos Açores. 
 
O CD, com doze faixas, conta com três participações 
especiais, nomeadamente Ruben Cordeiro, Claudine 
Pinheiro e Ivanildo Silva. 

DL 

“Cristo Reina” quer colocar em prática o potencial da Nova Evangelização 

Primeira Romaria de Senhoras 
na Lagoa termina com sucesso 



A Vice presidente da Câmara Municipal de 
Lagoa, Cristina Calisto Decq Mota, proce-
deu à entrega de uma habitação perten-
cente a uma família da vila de Água de 
Pau e que foi alvo de obras de beneficia-
ção, apoiadas pelo município. 
 
Foi através do Fundo Social de Emergên-
cia que a autarquia assumiu esta interven-
ção, um fundo que se destina à beneficia-
ção e recuperação de moradias do conce-
lho, sobretudo no âmbito da substituição 
de coberturas, na construção de instala-
ções sanitárias e na resolução de proble-
mas ao nível de canalizações e infiltra-
ções. 

Segundo uma nota da autarquia, a mora-
dia entregue foi alvo de melhoramentos 
necessários e essenciais, proporcionando, 
a partir de agora, melhores condições de 
habitabilidade a este agregado familiar, 
visto que a habitação em causa encontra-
va-se com condições de habitabilidade 
desfavoráveis, tendo as obras de recupe-
ração da mesma envolvido um custo total 
de 14.744,54 euros. 
 

A autarquia lagoense tem-se dedicado 
assim ao desenvolvimento de uma política 
social exemplar que visa, essencialmente, 
beneficiar e apoiar as famílias lagoenses 
mais desfavorecidas, dotando as mesmas 
de melhores condições de vida, refere a 
mesma nota. 
 
Foi igualmente em Água de Pau, que a 
autarquia de Lagoa procedeu à recupera-
ção de uma habitação, e após obras de 
beneficiação, entregou a mesma à respeti-
va família . 
 
Presente na altura da entrega, o autarca 
João Ponte referiu que a moradia entregue 

“foi alvo de melhoramentos necessários e 
essenciais e, a partir de agora a família aí 
residente desfrutará de melhores condi-
ções de habitabilidade dos quais antes 
não usufruía. 
 
De referir que nos últimos anos, a autar-
quia lagoense tem-se dedicado ao desen-
volvimento de uma política social que visa 
beneficiar e apoiar as famílias lagoenses 
mais desfavorecidas, dotando as mesmas 

de melhores condições de vida”. 
 
Só no ano de 2013, a autarquia apoiou 
301 famílias ao nível da beneficiação e 
recuperação de moradias, sobretudo na 
substituição de coberturas, na construção 
de instalações sanitárias e na resolução 
de problemas ao nível de canalizações e 
infiltrações. Para o ano de 2014, prevê-se 
uma dotação orçamental de 245 mil euros, 
uma vez que o apoio à recuperação de 
habitações degradadas tem-se revelado 

de grande auxílio para muitas famílias da 
Lagoa. 
 
Segundo nota de imprensa da autarquia, 
nos últimos nove anos, já foram investidos 
cerca de 2 milhões de euros no apoio à 
habitação degradada o que permitiu ajudar 
algumas centenas de famílias lagoenses a 
viverem em condições dignas. 
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A Câmara Municipal de 
Lagoa acaba de disponi-
bilizar uma rede de 10 
oleões que foram distri-
buídos por todas as fre-
guesias do concelho. 
 
O primeiro oleão foi colo-
cado no dia 18 de março, 
na Rua da Boavista na 
freguesia da Ribeira 
Chã. 
 
Os oleões agora adquiri-
dos pela autarquia desti-
nam-se à deposição de 
óleos alimentares produ-
zidos pelo setor domésti-
co, permitindo assim dar 
outra reutilização a es-
ses óleos, minimizando o 
impacto desses no meio 
ambiente. 
 
Segundo a autarquia 
lagoense, esta ação sur-
ge no âmbito da respon-
sabilidade ambiental da 

autarquia lagoense, sem 
descurar os ecopontos 
para o plástico e metal, 
para o papel e cartão e 
para o vidro já existentes 
no concelho. 
 
A freguesia da Ribeira 
Chã foi assim a primeira 
a receber o oleão para a 
deposição dos óleos 
alimentares usados, sen-
do que, os restantes 9 
oleões, foram posterior-
mente distribuídos nas 
restantes freguesias do 
concelho. 
 
Uma nota da autarquia 
recorda que os óleos 
alimentares resultantes 
da confeção alimentar, 
tornam-se altamente 
poluentes e o seu desti-
no habitual é serem de-
positados no lixo ou lan-
çados na rede de drena-
gem, causando graves 

problemas nas canaliza-
ções e nas estações de 
tratamento das águas 
residuais, provocando 
assim a poluição das 
águas e dos solos. 
 
A partir de agora, os 
munícipes lagoenses 
poderão passar a contri-
buir para a prevenção do 
meio ambiente e dos 
demais recursos natu-
rais, uma vez que, os 
óleos, depois de deposi-
tados no oleão serão 
recolhidos pela empresa 
Equiambi, licenciada 
para a gestão de resí-
duos,  para serem trata-
dos e reutilizados na 
produção de biodiesel, 
um combustível amigo 
do ambiente, refere a 
mesma nota. 
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Autarquia lagoense instala primeiro oleão na freguesia da Ribeira Chã 

Autarquia aposta na recuperação de habitações degradadas  



O Instituto Cultural Padre João José Ta-
vares promoveu, esta quarta-feira, dia 5 
de março, a 1ª Conferência do 2º Ciclo de 
Conferencias intituladas “Conversas na 
Lagoa”. O tema desta 1ª conferência 
prendeu-se com o Património Musealiza-
do da Lagoa. 
 
Foram oradoras Lurdes Pacheco, do Nú-
cleo Museológico da Ribeira Chã, Lucinda 
Sousa, do Núcleo Museológico da Fre-
guesia de Água de Pau, e Verónica Almei-
da, que falou dos Núleos Museológicos da 
responsabilidade de autarquia lagoense. 
 
Do Núcleo Museológico da Ribeira Chã, 
responsabilidade do Centro Social e Paro-
quial, fazem parte o Museu de Arte Sacra 
e Etnografia, a Casa Museu Maria dos 
Anjos Melo e o Quintal Etnográfico. 
 
Espaços que foram surgindo desde o ano 
de 1980 nesta freguesia, do Concelho de 
Lagoa, com cerca de 400 habitantes, mas 
que tem em sua posse um valioso patri-
mónio cultural, que atestam um passado 
de grande riqueza e que foram destaca-
dos na apresentação de Lurdes Pacheco. 
 
Por sua vez, Lucinda Sousa, falou sobre o 
Património e Identidade dos Núcleos Mu-
seológicos da freguesia de Água de 
Pau. A responsável destacou a importân-
cia do património dos museus que, no seu 
entender, preservam a identidade de um 
povo, sendo que os Museus evidenciam 
singularidades e particularidades distintas. 
 
Lucinda Sousa evidenciou os núcleos 
museológicos desta vila, nomeadamente 
a Casa da Junta de Freguesia, que foi 
inaugurada em 2009, a Casa do Pescador 

inaugurada em 2013 e ainda os Tanques 
do Paul inaugurados em 1999. 
 
Por outro lado, Verónica Almeida deu 
destaque a três espaços museológicos da 
responsabilidade da autarquia. A adjunta 
da presidência falou sobre a Casa das 
Memórias, da Mercearia Central – Casa 
Tradicional, e ainda do Museu da Etno-
grafia do Cabouco. 
 
A Mercearia Central – Casa Tradicional foi 
inaugurada em agosto de 2011 e já conta 
com mais de 7.400 visitas. 
 

A Casa das Memórias, instalada no Con-
vento dos Franciscanos, foi inaugurada 
em junho de 2013 e conta atualmente 
com cerca de 650 visitas. 
 
Já o Museu de Etnografia do Cabouco, foi 
inaugurado em setembro de 2013, tem 
cerca de 400 visitas. De recordar que este 
museu funcionou na sede da Junta de 
freguesia de Freguesia de 1997 a 2013. 
 
Verónica Almeida adiantou que os desafi-
os atuais dos Museus, passam por refletir 
o seu papel no mundo que está em cons-
tante movimento, pela forma de como 

investir nestes espaços, tendo sempre a 
vertente financeira como desafio. 
 
A adjunta da autarquia evidenciou outro 
desafio, nomeadamente o de levar as 
pessoas até aos museus, tendo recorda-
do as várias ações que a autarquia tem 
desenvolvido para ultrapassar estes desa-
fios, nomeadamente, criando uma rede 
municipal dos museus e núcleos museoló-
gicos, criando e fomentando parcerias, 
dando formação a técnicos e assistentes, 
e desenvolvendo planos de atividades 
direcionados a cada museu e/ou núcleo. 
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A Biblioteca Tomaz de Borba Vieira, é um 
espaço de educação não formal, que pre-
tende ser mais que um local onde as pes-
soas possam requisitar ou ler um livro. 
Quem o diz é Cristina Decq Mota, a vice-
presidente da Câmara Municipal de La-
goa. 
 
Refere a responsável que a Biblioteca 
Municipal tenta ter sempre uma forte liga-
ção à comunidade, e por isso desenvolve 
uma série de atividades destinadas a to-
das as faixas etárias. 
 

“Há uma forte componente educativa, 
mas há também um peso muito grande na 
área cultural, onde trabalhamos para to-
dos os públicos e tem sido um espaço 
que procura ter vida e aproximar do dia a 
dia da comunidade”, refere. 
 
Cristina Decq Mota, em declarações ao 
Diário da lagoa, adianta que a biblioteca 
tem saído do seu espaço físico, e tem ido 
ao encontro da comunidade, o que permi-
tiu reunir informação junto de algumas 
pessoas, sobre acontecimentos, hábitos, 
costumes e tradições da nossa terra que 

permitira desenvolver futuros estudos. 
 
Em termos de atividades realizadas, são 
várias ao longo do ano.  “A biblioteca tem 
um leque vasto de atividades, destaco a 
Feira do Livro e a Feira Pedagógica como 
sendo os grandes momentos que marcam 
a atividade da mesma”. 
 
A feira do livro decorrerá em maio, para 
toda a população, e a feira pedagógica 
decorrerá por altura do dia mundial a cri-
ança, sendo os dois eventos uma tradição 
no concelho. 
 
Na Biblioteca Tomaz de Borba Vieira, são 
realizados regularmente os “Sábados em 
Família”, um espaço de promoção da 
leitura, mas que convida toda a família a 
participar, destaca. 
 
Existem ainda workshops e oficinas de 
forma regular, há serões culturais, e há 
todo um aspeto mais recreativo que pro-
move sempre a leitura, adianta Cristina 
Decq Mota. 
 
Há ainda uma forte ligação às artes plásti-
cas, existe também, exposições e lança-
mentos de livros. 
Segundo a vice-presidente da autarquia, 

são atividades que tenta abranger o públi-
co em geral, sendo que algumas delas 
são mais direcionadas a crianças e outras 
os mais adultos. 
 
Em termos de números, este espaço mu-
nicipal tem tido bastante procura por parte 
da população, em 2013, foram registados 
1277 empréstimos de livros em cerca de 
7218 entradas na biblioteca, no ano qua-
se zero do arranque da biblioteca. 
 
Segundo Cristina Decq Mota, a instalação 
da biblioteca no Convento dos Frades 
proporciona de alguma forma que esta 
ganhe uma forma diferente da tradicional 
biblioteca. 
 
Em termos da promoção da leitura, a bi-
blioteca tem sido convidada para partici-
par fora do concelho, para realizar em 
outros espaços educativos ações. 
 
Um aspeto que revela o sucesso da ativi-
dade que a biblioteca desenvolve, “e esta-
mos a ser convidados, é porque o que 
fazemos está a ser feito de forma correta, 
com sucesso e merece ser replicado fora 
do concelho”, refere a responsável. 
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Biblioteca Municipal com forte ligação à comunidade 

Património Musealizado da Lagoa foi tema de conversa no “II Ciclo de Conferências” 

Foi apresentado, na Pousada de 
Juventude da Lagoa, o livro de 
poesia “Horas de Silêncio”, da 
autoria da jovem Lagoense Ro-
sália Cordeiro. 
 
Trata-se de uma publicação que 
demonstra e expressa emoções, 
ideias e pensamentos que so-
mente através da “palavra escri-
ta” são capazes de ser transmiti-
das.  
 
Estão bem patentes experiências 
comuns a qualquer ser humano, 

evidenciadas através de factos e 
realidades quotidianas, neste 
caso, vividas por uma jovem que 
encontrou na escrita uma forma 
de transmitir parte das suas vi-
vências pessoais. 
 
“Horas de Silêncio” é o diário de 
uma jovem lagoense, que teve a 
coragem de revelar os seus sen-
timentos mais íntimos, através 
de simples quadras nesta publi-
cação. 
Com alusões pontuais feitas ao 
mar, ao sonho, à natureza e ain-

da, nos vários pensamentos dis-
persos que, facilmente se tradu-
zem em reminiscências de ado-
lescente, a autora consegue tam-
bém evocar aspetos da terra que 
a viu nascer, fazendo pequenas 
referências à sua cidade e fre-
guesia, às suas gentes e às festi-
vidades nelas celebradas, como 
é o caso das marchas populares, 
cujo símbolo máximo se encon-
tra na figura de Santo António. 
 
Em declarações ao Diário da 
Lagoa, Rosália Cordeiro confes-

sou que o gosto pela escrita sur-
giu desde pequena, sendo que 
ganhou essa paixão pelos escri-
tos do próprio pai. 
 
Este é um primeiro livro e que 
em breve poderá surgir uma no-
va publicação, dentro do mesmo 
género literário. 
 
“Um início que nem esperava 
que pudesse acontecer, e agora 
torna-se numa nova orientação 
para a própria vida”, disse.                                           
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Jovem Lagoense lança livro “Horas de Silêncio” 



O jornalista e realizador Rui Almeida inici-
ou, no mês de março, a rodagem de um 
documentário sobre o naufrágio do “Costa 
Concordia”, navio italiano acidentado há 
mais de dois anos, na Toscânia.  
 
“Deck 4” pretende ser um testemunho “na 
primeira pessoa” do trágico acontecimento 
do dia 13 de janeiro de 2012 (Rui Almeida 
e a mulher, Graça Moniz, eram passagei-
ros no momento da tragédia), contando 
também com depoimentos e abordagens 
de outros ângulos e protagonistas, numa 
altura em que o navio está a poucos me-
ses de ser removido., escreve uma nota a 
dar conta do arranque das filmagens. 
 
A primeira fase de filmagens teve lugar 
nos dias 12, 13 e 14 de março, em Giglio, 
a pequena ilha italiana ao largo da Toscâ-
nia onde o acidente ocorreu.  
 
O realizador pretende igualmente rodar 
cenas em São Paulo (Brasil) e Lagoa 
(Açores), cidades onde residem tripulantes 

e passageiros do “Costa Concordia”, e em 
Middlesborough (Inglaterra), porto onde o 
navio deverá ser desmantelado.  
 
Serão também incluídas imagens inéditas, 
recolhidas pelo próprio realizador durante 
o processo de abandono do navio e nas 
horas seguintes.  
 
Rui Almeida, 46 anos, divide a sua vida 
profissional entre a África do Sul e os Aço-
res, e este será o seu primeiro documentá-
rio.  
 
Em projeto está, igualmente, “Land of 
Hope”, um filme a ser rodado integralmen-
te em Port-Au-Prince (Haiti), a propósito 
das sequelas deixadas pelo terramoto de 
12 de janeiro de 2010.  
 
A estreia de “Deck 4” deverá ocorrer em 
janeiro de 2015, três anos após o naufrá-
gio do “Costa Concordia”. 
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CATL Lagoa promove        
campanha de recolha de     
alimentos  

O Centro de Atividades de Tempos Livres de Lagoa (CATL) está a promover, 
de 21 de março a 18 de abril, uma campanha de recolha de bens alimentares 
para famílias que se encontram em dificuldades. 
 
Segundo foi hoje noticiado, trata-se de uma campanha no âmbito do projeto 
educativo desta valência, “Hoje, construímos o amanhã”, que aposta primordi-
almente no desenvolvimento de atitudes pró ativas e interventivas junto da co-
munidade, despertando na consciência das crianças a importância de ser soli-
dário, e que agora se estende aos locais. A campanha destina-se à recolha de 
alimentos junto de postos de recolha, estando estes localizados no Supermer-
cado Cova da Onça (Água de Pau), Junta de Freguesia da Ribeira Chã, Merce-
aria Marques e Almeida Lda. (Cabouco), Mini mercado João Tavares (Santa 
Cruz), Casa Cheia, Mini mercado “Com vida”, CATL Lagoa, CEFAL, Restau-
rante “O Carlos” (Nossa Senhora do Rosário). 
 
A par desta iniciativa, desenvolveu-se no mês anterior o projeto “Pé de meia” 
que visou a recolha de roupas e meias junto das crianças que frequentam o 
CATL para posteriormente oferecer ao Lar de Jovens em Risco da Santa Casa 
da Misericórdia de Santo António da Lagoa. 
 
De recordar que o CATL Lagoa, gerido pela Câmara Municipal de Lagoa, aco-
lhe crianças do pré escolar, 1º e 2º ciclos, desenvolvendo junto destas ativida-
des de índole pedagógica, cultural, e afectiva com vista ao desenvolvimento de 
competências pessoais e sociais, educando para a solidariedade, para a res-
ponsabilidade e respeito mútuo. 

DL/CML 
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Cerca de uma dezena de paroquianos 
de Santa Cruz da Lagoa denunciaram 
nos últimos dias à sua paróquia que 
um indivíduo desconhecido na comu-
nidade tem pedido indevidamente o 
culto a algumas famílias. 
 
Segundo avança o jornal Correio dos 
Açores, na sua edição desta quinta-
feira, dia 13, o indivíduo apresenta 
aos habitantes locais um envelope da 
paróquia para a recolha do culto. 
 
Segundo o matutino, os alvos são, 
maioritariamente pessoas que vivem 
sozinhas ou são domésticas e que 
estão em casa durante o dia. 

Segundo fonte da paróquia, quem 
recolhe este contributo anual das fa-
mílias, todos os anos, são os elemen-
tos do Conselho para os Assuntos 
Económicos e da Comissão de Festas 
da nossa Paróquia e nas últimas se-
manas, a paróquia tem estado a fazer 
a recolha dos envelopes. 
 
Por este motivo, a paróquia, que ain-
da ontem não havia apresentado quei-
xa às autoridades policiais locais, ape-
la que em caso de dúvida, os paroqui-
anos entreguem o seu donativo na 
Igreja. 
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Documentário “Deck4” rodará 
na Lagoa 

Burlão engana paroquianos com   

falso peditório para o culto  
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“À Conquista da Saúde”, foi o slogan es-
colhido para a Semana da Saúde, que se 
realiza entre os dias 31 de março e 4 de 
abril, na cidade da Lagoa. 
 
Esta é uma iniciativa do Centro de Saúde 
de Ponta Delgada e conta com o apoio da 
Câmara Municipal de Lagoa. 
 
O objetivo deste evento é informar a po-
pulação lagoense sobre medidas preven-
tivas para reduzir a incidência das várias 
doenças e aumentar a responsabilidade 
da população pela manutenção da saúde 
e bem-estar. 
 
O programa do evento contempla a reali-
zação de diversas formações que decor-
rerão no Cine Teatro Lagoense Francisco 
D´ Amaral e que abordarão determinados 
e variados temas, como o álcool, a saúde 
e a segurança no trabalho, aprender a 

cozinhar económica e saudavelmente e a 
importância da atividade física regular. 
 
 As Escolas Básicas e Integradas de La-
goa e Água de Pau receberão formações 
no âmbito do Suporte Básico de Vida, 
enquanto a Escola Secundária de Lagoa 
promoverá uma Feira de Saúde. 
 
No último dia está prevista a “Caminhada 
da Saúde”, seguindo-se aulas de grupo 
na Praça de Nª Sr.ª do Rosário. 
 
Segundo a enfermeira Manuela Bizarro, 
organizadora da iniciativa, o grande foco 
desta “Semana da Saúde” incide sobre a 
importância da atividade física regular, 
que na prática será capaz de prevenir 
diversas doenças. 
 

DL/CML 
 

Lagoa recebe “Semana da Saúde” 
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A Entidade Reguladora 
dos Serviços de Águas 
e Resíduos dos Açores 
(ERSARA) passou a 
disponibilizar aos cida-
dãos uma aplicação na 
Internet para a apresen-
tação de reclamações, 
disponível no endereço 
eletrónicohttp://
ersa-
ra.srrn.azores.gov.pt. 
 
A ERSARA, no âmbito 
das suas competências 
regulatórias, aprecia as 
reclamações recebidas 
diretamente dos consu-

midores, mas também 
as que são apresenta-
das aos prestadores dos 
serviços de águas e 
resíduos na Região Au-
tónoma dos Açores. 
 
Com mais de uma cen-
tena de reclamações 
analisadas desde a sua 
criação, em 2010, a 
disponibilização desta 
aplicação informática 
tornará mais célere e 
expedita a apresenta-
ção e a resposta às re-
clamações. 
 

No âmbito da defesa 
dos direitos dos utiliza-
dores, a ERSARA tem 
vindo a desenvolver 
métodos de informação 
e sensibilização, estan-
do prevista a disponibili-
zação e distribuição de 
uma publicação, assim 
como a realização de 
sessões públicas de 
divulgação dos direitos e 
deveres dos utilizadores 
dos serviços de abaste-
cimento de água. 
 

DL/GaCS 
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O IX Censo de Milhafres, 
uma iniciativa que pretende 
envolver os cidadãos num 
projeto que promove o au-
mento do conhecimento 
sobre esta espécie de ave 
de rapina. 
 
O Censo de Milhafres é 
uma iniciativa de Citizen 
Science, coordenada anual-
mente pela SPEA desde de 
2006 e que ocorre simulta-
neamente nos arquipélagos 
dos Açores e Madeira. 
 
Em termos científicos, tanto 
o milhafre no arquipélago 
dos Açores (Buteo buteo 
rothschildi) como a manta 
encontrada na Madei-
ra (Buteo buteo harter-
ti) são duas subespécies de 
uma ave que ocorre no 
território continental conhe-
cida como águia-de-asa-
redonda (Buteo buteo). 
Nos Açores, este censo 
propõe a participação dos 
cidadãos num projeto que 
visa a obtenção de mais 
dados sobre as populações 
de milhafres ai existentes 
permitindo obter informa-
ções que de outra forma 
seriam impossíveis. 
 
Os milhafres, com uma 
envergadura entre 110 e 
130 centímetros, podem ser 

observados sozinhos ou em 
grupo, a voar, pairar, pou-
sados no solo ou em cima 
de muros ou postes bastan-
do apenas saber identificar 
um milhafre para poder 
participar nesta iniciativa. 
 
Já na sua 9ª edição, este 
censo contou com 707 vo-
luntários, tendo permitido 
avistar 3748 aves nos Aço-
res, em 418 percursos reali-
zados, sendo que estão 
estimados cerca de 1015 

milhafres neste arquipéla-
go. 
 
Este ano, a SPEA volta 
lançar o apelo à participa-
ção neste censo que irá 
decorrer nos dias 5 e 6 de 
Abril. Para participar basta 
efetuar a sua inscrição atra-
vés do 
email acores@spea.pt ou 
através do número de tele-
fone 918536123. 

SPEA 

_______________________________________________________________________________________________________________________________
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SPEA promove novo Censo de 
Milhafres a 5 e 6 de Abril  

ERSARA disponibiliza aplica-
ção online para reclamações 

A portaria que aprova os 
novos modelos de impres-
sos relativos ao Licencia-
mento Zero nos Açores foi 
já publicada no Jornal Ofi-
cial, introduzindo os novos 
formulários uma maior 
simplificação e desmateri-
alização de processos, 
além de permitirem uma 
melhor articulação entre a 
administração regional e 
as câmaras municipais. 
 
Este regime, cumpridas as 
formalidades em sede de 
licenciamento de obras 
junto das câmaras munici-
pais, permite a abertura 
imediata de estabeleci-
mentos de restauração ou 
de bebidas, comércio de 
bens, de prestação de 
serviços ou de armazena-
gem sem necessidade da 
emissão de outras licen-
ças. 
 
As licenças e autorizações 
administrativas são substi-
tuídas por uma mera co-
municação prévia, ou co-
municação prévia com 

prazo, da informação ne-
cessária à verificação do 
cumprimento dos requisi-
tos legais, os quais são 
objeto de verificação à 
posteriori pelas entidades 
competentes. 
 
Por outro lado, é criado um 
novo impresso relativo à 
ocupação do espaço públi-
co, permitindo que as em-
presas, através de um 
procedimento simples de 
uma mera comunicação 
prévia, possam tratar des-
ta formalidade junto das 
câmaras municipais. 
 
Os novos formulários con-
templam ainda informação 
necessária para que os 
estabelecimentos proce-
dam à mera comunicação 
dos seus horários de funci-
onamento, dando cumpri-
mento, deste modo, no 
mesmo procedimento, a 
diferentes requisitos le-
gais. 

DL/GaCs 
 

Licenciamento Zero  
está mais facilitado 
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A Secretária Regional da 
Solidariedade Social reve-
lou que o Governo dos 
Açores vai canalizar ver-
bas do Quadro Comunitá-
rio de Apoio 2014-2020 
para as empresas de in-
serção social como estra-
tégia de promoção da 
empregabilidade de pes-
soas em situação de vul-
nerabilidade social.  
 
Piedade Lalanda afirmou 
que o Executivo pretende 
com esta apos-
ta impulsionar um maior 
crescimento destas em-
presas na região, 
“reforçar a qualidade” das 
existentes e incrementar 
iniciativas de inserção, 
desde a área da deficiên-
cia até pessoas em situa-
ção de risco.   
 
A responsável pela pasta 
da Solidariedade Social, 
que falava em Ponta Del-
gada, no final do Roteiro 
Cores, durante o qual 
visitou várias instituições 
durante dois dias, frisou 

que “há experiências que 
podem crescer nesse 
sentido” e instituições de 
inserção social que po-
dem “beneficiar desse 
financiamento europeu” 
ou criar no seu seio inicia-
tivas do mesmo género.  
 
Nesse sentido, conside-
rou que existe um “nicho 
de oportunidade”, desta-
cando a importância da 
filosofia destas empresas, 
enquanto “economia mais 
humanizada e mais próxi-
ma dos cidadãos”.  
 
Para a Secretária Regio-
nal, os fundos estruturais 
2014-2020 privilegiam as 
empresas de inserção, a 
postura de economia soli-
dária, que “combate a 
discriminação social”, 
existindo no âmbito do 
novo Quadro Comunitário 
“um reconhecimento da 
filosofia que está subja-
cente à economia solidá-
ria”.  

DL/Gacs 

 

Governo vai canalizar 
verbas do próximo QCA 
para as empresas de   
inserção social 

O Vice-Presidente do 
Governo dos Açores 
salientou o consenso 
entre o Executivo e as 
escolas profissionais 
da região sobre o en-
tendimento das priori-
dades em matéria de 
formação profissional. 
 
Sérgio Ávila, que fala-
va após uma reunião 
com a Associação das 
Escolas Profissionais, 
disse que o encontro 
“permitiu chegar a um 
entendimento no senti-
do de dar às escolas 
profissionais dos Aço-
res um incremento na 
sua atividade através 
da diversificação dessa 
atividade”. 
 
Nesse sentido, adian-
tou que as escolas 
passarão a “ser, pro-
gressivamente, através 
dos apoios concedidos 
pelo Governo, um par-
ceiro ativo na formação 
profissional de açoria-
nos que estejam, neste 
momento, em situação 
transitória de desem-
prego”. 
 
“Um dos grandes de-

safios que se colocam 
na Região é o de per-
mitir que as pessoas 
que estejam transitori-
amente em situação de 
desemprego possam 
ter uma nova qualifica-
ção, um reforço das 
suas qualificações, 
quer académicas, 
quer, particularmente, 
profissionais, para 
terem maior possibili-
dade de empregabili-
dade”, sublinhou. 
 
Para Sérgio Ávila, isso 
permitirá que as esco-
las profissionais 
“assegurem uma esta-
bilidade financeira, 
uma estabilidade funci-
onal, e possam tam-
bém incrementar a sua 
diversidade de oferta, 
de forma a que te-
nham, no conjunto da 
formação profissional 
inicial, que era a for-
mação tradicional, e 
com o desenvolvimen-
to desta nova oportuni-
dade, condições para 
assegurarem a sua 
estabilidade futura”. 
 

DL/GaCS 
 

Consenso nas priori-
dades de formação 
profissional 

http://ersara.srrn.azores.gov.pt/
http://ersara.srrn.azores.gov.pt/
http://ersara.srrn.azores.gov.pt/
mailto:acores@spea.pt
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O Aquafit- Health & Fitness Club da La-
goa irá acolher uma dádiva de sangue no 
dia 8 de abril, entre as 09h00 e as 13h00. 
Esta é uma ação que pretende assinalar o 
Dia Mundial da Luta Contra o Cancro e 
enquadra-se na missão social do Aquafit, 
no âmbito da implementação de hábitos 
de vida saudáveis junto dos seus associa-
dos, bem como junto da comunidade em 
geral. 
 
Trata-se de uma iniciativa que nasceu de 
uma parceria entre o Serviço de Hemato-
logia do Hospital do Divino Espirito Santo 
e o Aquafit, que na ótica de unidade pres-
tadora de cuidados de saúde de Hidrote-
rapia (Fisioterapia Aquática) mobiliza mais 
de 150 sessões mensais, naquela que é a 

única piscina dos Açores que dispõe de 
tratamentos acreditados pela Direcção 
Regional da Saúde. 
 
Segundo dados do Serviço Regional de 
Estatística dos Açores, o registo oncológi-
co regional revela que no período com-
preendido entre 1997 e 2011, já foram 
registados nos Açores 15.432 casos de 
cancro, dos quais 56 % em homens e 44 
% em mulheres. 
 
Todos os interessados em participar nes-
ta iniciativa poderão inscrever-se através 
do contato de telefone 296 916 511 ou 
para o correio eletrónico geral@aquafit.pt. 

 
DL/CML 

Aquafit promove atividade de 
dádiva de sangue 
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Biblioteca Municipal Tomaz 
Borba Vieira distribui poesia 
de porta a porta 
 
De forma a assinalar o Dia Mundial da Poesia  a Biblioteca Municipal Tomaz Borba 
Vieira distribuiu, de porta em porta, poesia açoriana. 
 
Trata-se de uma iniciativa que tem como principais objetivos aproximar a biblioteca 
da comunidade envolvente, sensibilizar para a leitura e divulgar os poetas açorianos. 
Foram distribuídos, nas moradias das freguesias de Nossa Senhora do Rosário e 
Santa Cruz, poemas de Armando Côrtes-Rodrigues, Antero de Quental, Emanuel 
Jorge Botelho e Natália Correia. 
 
No total foram distribuídos duzentos e quarenta poemas, marcando este espaço de 
promoção e difusão cultural, o seu intento de trabalhar com e para a comunidade. 
 
A par desta ação a Biblioteca Municipal Tomaz Borba Vieira promoveu ontem, dia 24 
de março, na Escola Secundária de Lagoa uma atividade destinada ao público esco-
lar intitulada “A vida e obra de Natália Correia” dinamizada pelo escritor açoriano 
Pedro Câmara.  
 
Com iniciativas deste carácter a Biblioteca Municipal Tomaz Borba Vieira afirma-se 
como um espaço ativo e dinâmico, abrangendo os diferentes público, com atividades 

educativas diferenciadas.  
DL/CML 

A turma do 12º ano do curso tecnológi-
co de Informática da Escola Secundária 
de Lagoa  promoveu uma sessão de 
apresentação dos projetos, desenvolvi-
dos neste ano letivo. 
 
O objetivo foi de dar a conhecer os 
diversos temas desenvolvidos pelos 
alunos da turma, identificando as capa-
cidades dos mesmos, no intuito de pro-
mover a formação em contexto de tra-
balho (estágio) na área informática. 
 
Entre as várias áreas desenvolvidas, 
está a criação de uma Base de Dados 
(BD), e no caso concreto, para empre-
sas ligadas ao sector agropecuário. 
 
Segundo o aluno que criou a base de 
dados, esta servirá para o produtor 
fazer o registo do seu dia-a-dia, como 
por exemplo registrar o número de ani-
mais que a sua exploração tem, o nú-
mero de rações compradas numa se-
mana, o número de litros de leite retira-
do num dia no caso dos bovinos, refere 
Leonildo Ribeiro. 
 
“A BD foi planeada para ser utilizada 
num computador, mas como os produ-
tores trabalham no campo resolvi ino-
var e tentar incorporar essa base de 
dados num smartphone ou tablet”,  

explica. 
 
Segundo o aluno do 12º ano do curso 
tecnológico de Informática da Escola 
Secundária de Lagoa, a informação é 
registada na hora, e o produtor não tem 
que esperar que o dia termine para 
poder fazer o registo dos dados. 
 
O jovem referiu ter expetativas de ver 
esta base de dados, que ainda está em 
desenvolvimento, a ser utilizada por 
produtores locais, podendo assim con-
tribuir no desenvolvimento das suas 
atividades. 
 
Leonildo Ribeiro disse ainda acreditar 
que as empresas estão cientes que os 
alunos lagoenses são empreendedores 
e inovadores, podendo ser uma mais-
valia para as empresas locais, adian-
tando ter esperança de, no final do ano 
letivo, ter uma empresa onde possa 
estagiar, e continuar a desenvolver 
novos projetos. 
 
O jovem estudante refe que as bases 
de dados são importantes agora e con-
tinuarão a ser no futuro, sendo uma 
necessidade de várias setores, onde 
existe uma proteção dos dados, de 
mais fácil inserção e acessibilidade.    

DL 

Jovens lagoenses mostram   

mais-valias para empresas 

locais  

Torneio de Futsal “João  

Alberto Tavares” 
 
Já se encontram abertas as 
inscrições para o habitual 
Torneio de Futsal “João 
Alberto Tavares” no âmbito 
das comemorações em 
Honra de Santo Antó-
nio/2014. 
 
As inscrições deverão ser 
efetuadas presencialmente 
na Sede da Junta de Fre-
guesia de Santa Cruz – 
Lagoa e terminarão no pró-
ximo dia 10 de Abril de 
2014. 
 
A organização apela à ins-
crição das equipas o mais 
breve possível. 
 
O limite de inscrições são 
de oito equipas. 
 
Mais informações podem 
ser obtidas na Sede da 
Junta de Freguesia. 
 

https://www.facebook.com/juntafreg.santa.cruz
https://www.facebook.com/juntafreg.santa.cruz
https://www.facebook.com/juntafreg.santa.cruz
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O Observatório Vulcanológico e Geotér-
mico dos Açores tem patente ao público, 
desde o dia 18 de Março, a exposição 
“Evolução, Resposta a um Planeta em 
Mudança”, uma iniciativa inserida no 
âmbito da “Semana para a Ciência”, pro-
movida pela Secretaria Regional da Edu-
cação, Ciência e Cultura, e que contou 
com a colaboração da Câmara Municipal 
de Lagoa. 
 
Presente na cerimónia de inauguração 
da referida exposição esteve a Vice-
presidente da Câmara Municipal de La-
goa, Cristina Calisto Decq Mota, junta-
mente com o Secretário Regional da 
Educação, Ciência e Cultura, Luís Manu-
el Fagundes Duarte e o Presidente do 
OVGA, Professor Doutor Victor Hugo 
Forjaz. 
 
A “Semana para a Ciência” tem por intui-
to divulgar e dar conhecimento ao públi-

co o trabalho de investigação e divulga-
ção científica de excelência que a comu-
nidade científica tem desenvolvido na 
Região Autónoma dos Açores. 
 
O Observatório Vulcanológico e Geotér-
mico dos Açores (OVGA), foi o local es-
colhido para este evento, sendo de real-
çar que este está aberto ao público des-
de 2004 e assume-se como um dos íco-
nes da vertente científica do concelho de 
Lagoa.  
 
Reúne espaços expositivos e equipamen-
tos que evidenciam, de forma sugestiva, 
alguns dos aspetos fundamentais da geo-
logia açoriana, com destaque para as 
questões do vulcanismo e para a forma 
como esses fenómenos podem influenci-
ar na nossa tipificação em matéria ambi-
ental, em economia e em desenvolvimen-
to. 

DL/CML 

Exposição “Evolução, resposta a um 
planeta em mudança”patente no OVGA  
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JSD Lagoa promove sessões de Zumba 
 
Com o intuito de promover a saúde e a prática de desporto, a Juventude Soci-
al Democrata de Lagoa (JSD) acaba de programar sessões de Zumba no conce-
lho. 
 
Sessões que serão abertas a toda a comunidade e irão decorrer no Ginásio Olím-
pico todas as quintas-feiras pelas 19h, sendo ministradas por Nádia Castro. 
 
Segundo fez saber a JSD Lagoa, numa nota de imprensa, esta é uma iniciativa 
que visa um estilo de vida saudável, sensibiliza para a importância da prática de 
desporto, promove uma modalidade em ascensão (zumba) e tem ainda cariz soci-
al, uma vez que o lucro conseguido irá reverter para causas ou ações sociais, sen-
do os jovens os principais beneficiários. 
 
A JSD Lagoa considera que as políticas ou ações de cariz social são fulcrais tendo 
em conta a atual realidade ou mesmo a atual conjuntura económico-financeira que 
tanto o país como a R.A.A atravessa e, neste contexto, nada melhor que aliar o útil 
ao agradável, refere a mesma nota. 
 
A participação nestas sessões terá de ser feita mediante inscrição prévia, através 
de correio eletrónico em JSD.lagoa2014@gmail.com, através das redes sociais em 
facebook.com/lagoajsd ou ainda pelo nº 915448312, tendo um custo de 1,5€ por 
sessão. 
 

DL/JSD Lagoa 

Está patente, até dia 26 de abril, na Es-
cola Secuindária de Lagoa, a exposição 
“Volta ao mundo em 80 fotos”. 
 
Trat-se de uma exposição que resulta do 
concurso fotográfico organizado pelo 
Centro de Educação e Formação Ambi-
ental de Lagoa (CEFAL) em colaboração 
da Associação Ecológica Amigos do 
Calhau e dos fotógrafos Miguel Ramos e 
Nuno Fonseca. 

E uma exposição itinerante que reúne 
fotografias de apreciadores de viagens, 
onde partilham as suas memórias pelo 
mundo. 
 
Segundo a organização, a mostra con-
tém seis faixas em lona, referentes aos 5 
continentes: Ásia, América, África, Euro-
pa e Oceania. 

DL/CEFAL 
 

Exposição “Volta ao Mundo em 80 
Fotos” na Escola Secundária 

No âmbito das comemorações do 421.º 
aniversário da freguesia de Nossa Se-
nhora do Rosário, que se assinalam no 
próximo dia 5 de abril, o executivo da 
Junta de Freguesia, liderado por Gilber-
to Borges, irá homenagear o Presidente 
da Câmara Municipal de Lagoa, Eng.º 
João António Ferreira Ponte, pelos rele-
vantes serviços prestados como autar-
ca.  
 
Serão também homenageados na mes-
ma sessão o anterior Presidente da 
Junta de Freguesia, Durval Carlos Si-

mas Faria e o Clube Operário Desporti-
vo. 
As homenagens foram propostas pelo 
executivo da Junta de Freguesia, em 
sua reunião do dia 28 de fevereiro de 
2014, as quais foram aprovadas, por 
unanimidade, em Assembleia de Fre-
guesia, na reunião do dia 27 de março 
de 2014. 
 
Para assinalar esta data, a Junta de 
Freguesia elaborou um programa co-
memorativo do qual constam várias 
atividades. Assim, no próximo sábado, 

entre as 10h00 e as 12h00 na Praça de 
Nossa Senhora do Rosário haverá ani-
mação para os mais novos com concur-
sos de desenho e pintura, jogos tradici-
onais e insufláveis e das 14h00 às 
18H00 terá lugar a Feira das Traquita-
nas, com animação musical. 
 
A partir das 20h00, o Cine Teatro Lago-
ense Francisco D’Amaral Almeida servi-
rá de palco para as restantes atividades 
programadas das quais constam a atu-
ação da Filarmónica Lira do Rosário, 
que entoará o hino de 

Portugal, dos Açores e da freguesia, 
seguindo-se a abertura da exposição de 
fotografia “Vivências da Lagoa”, com a 
entrega de diplomas. 
 
No terminar da sessão solene haverá 
um concerto musical pelo Orfeão de 
Nossa Senhora do Rosário, que assina-
lará assim o final das comemorações 
dos 421 anos de elevação do Rosário a 
freguesia. 
 

DL/CML 

 

João Ponte homenageado  pela 

Junta de Freguesia do Rosário 

http://mail.sapo.pt/webmail/imp/


Velhos e novos 
consensos 

O “consenso de Berlim” – por vezes 
também denominado de “consenso de 
Bruxelas” é uma versão europeia e con-
temporânea do “compromisso de Was-
hington” posto em marcha nos anos 
setenta do século passado e passa no 
essencial pelos mesmos pontos. 
 
1. A ideia que a política económica e 
monetária deve apenas preocupar-se 
com a estabilidade dos preços, o que 
era conhecido como luta contra a infla-
ção há quarenta anos; 
 
2. Os Estados devem apenas preocupar
-se com a parte pública das contas naci-
onais, e dentro destas com os défices, 
não com os excedentes; 
 
3. O Estado deve apenas preocupar-se 
com a oferta, quer a oferta monetária 
quer as chamadas reformas estruturais 
tendentes a fortalecer a oferta de bens e 
serviços. 
 
No passado dia 4 de Março, o Secretá-
rio de Estado para os Assuntos Parla-
mentares do Ministro das Finanças de 
Berlim veio à Universidade Católica em 
Lisboa falar de antagonismo e consenso 
nos sistemas políticos alemão e portu-
guês, na verdade, e como seria de es-
perar, promover as virtualidades do 
Consenso de Berlim e dos seus dogmas 
para utilização em Portugal. 
 
Como comentadores, foram convidados 
três conhecidas personalidades dos três 

partidos políticos que sustentam entre 
nós o Consenso de Berlim e que não 
desalinharam com o consenso. 
 
Alguns dias mais tarde, foi mesmo a vez 
do senhor Presidente da República vir a 
defender o consenso, na linha do que já 
antes tinha feito, convidando os três 
mesmos partidos para promover o que 
designou de salvação nacional, e em 
termos que não podem ser vistos como 
coincidência após as palavras e a pre-
sença do Secretário de Estado das au-
toridades de Berlim. 
 
Os problemas deste consenso não são 
apenas os relativos ao seu nome, e não 
é por o rebatizarmos de “nacional” que 
ele deixa de ser de Berlim. 
 
Começam porque o senhor Presidente 
da República tem o dever de considerar 
os portugueses por igual, e por isso, 
deve dirigir qualquer apelo que faça de 
forma indistinta aos vários partidos com 
representação parlamentar. 
 
Em segundo lugar ele deve prestar in-
formações claras, fidedignas e coeren-
tes.  
Não é aceitável que depois de ter trans-
mitido a ideia de que em 2014 iríamos 
ter o “post-troika” venha afinal reconhe-
cer que “post-troika” só daqui a mais de 
duas décadas. Desde 2011 se sabia 
que o programa da troika ia implicar 
uma vigilância de cerca de duas déca-
das, e não havia necessidade de escon-
der isso aos portugueses. 
 
Em terceiro lugar porque penso que os 
termos do consenso não têm de ser 
definidos em Berlim, mas antes em Por-
tugal, mesmo que com a máxima aten-
ção ao que se passa na Europa, aten-
ção que, diga-se em abono da verdade, 
também não tem existido por parte dos 
nossos representantes políticos, a co-
meçar pelo senhor Presidente da Repú-
blica. 
 
Também eu acho necessário um con-
senso, mas com linhas diferentes, e é a 
esse tema que penso dedicar-me proxi-
mamente. 

 
Por: Paulo Casaca/ Genebra 

Dr. Felix Borges 
de Medeiros 

Nesta minha primeira crónica, resolvi 
falar um pouco sobre uma personalidade 
que á primeira vista nada tem a ver com 
a nossa cidade da Lagoa. Trata-se do 
Dr. Felix Borges de Medeiros que foi 
governador civil do distrito de Ponta Del-
gada no tempo da Regeneração. Bem 
no fundo ele tem a ver e muito com a 
Lagoa, principalmente com a freguesia 
da Ribeira Chã. Mas tem em que senti-
do? Mais à frente verão que tenho ra-
zão, mas por agora concentremo-nos 
apenas neste ilustre cidadão. Quem foi 
ele, de onde veio? Na minha mais mo-
desta opinião a melhor e mais simples 
descrição foi feita pelo famoso jornalista 
e investigador do século XIX, Francisco 
Maria Subico, no jornal micaelense A 
Persuasão em que falo aqui de algumas 
das notas biográficas:  
 
O Dr. Felix Borges de Medeiros licenciou
-se em direito na Universidade de Coim-
bra, em 1841, depois de se formar foi 
viver para o Porto onde casou e foi um 
advogado de prestígio. Quando em 1851 
eclodiu a revolta liderada pelo Marechal 
Saldanha e conhecida como Regenera-
ção, foi então o Dr. Felix Borges de Me-
deiros nomeado a 25 de Julho desse 
mesmo ano governador civil do distrito 
de Ponta Delgada, cargo que veio a 
exercer durante 17 anos, que ficaram 
marcados por um grande progresso civi-
lizacional, no qual se destacam a funda-
ção do Liceu, a navegação a vapor entre 
Lisboa e os Açores, a extinção dos dízi-
mos e abolição dos morgadios, a livre 

cultura e fabricação do tabaco, inaugu-
rou-se o porto artificial de Ponta Delga-
da, construíram-se diversas escolas 
primárias, construiu o edifício balnear 
nas Furnas e acabou com as masmorras 
nos baixos da câmara municipal de Pon-
ta Delgada.  
 
Ora foi neste período de progresso civili-
zacional que Dr. Felix Borges de Medei-
ros e a Ribeira Chã estiveram em con-
tacto, mas de que forma?! Muito sim-
ples, através de uma singela doação 
que ele fez aquele então lugar da fre-
guesia de Água de Pau. Falando agora 
mais em pormenor dessa doação, tratou
-se de uma imagem de São José, que 
havia pertencido ao convento da Concei-
ção de Ponta Delgada, extinto em 1833 
com o fim das ordens religiosas em Por-
tugal. Estando essa imagem guardada 
resolveu, então o Dr. Felix Borges de 
Medeiros oferecer em 1856 a imagem à 
“nova” igreja do lugar da Ribeira Chã 
que havia sido inaugurada em 1853.  
 
Essa imagem veio a partir desse dia 
mudar toda a vivência daquele pequeno 
lugar e atual freguesia. Mas mudou em 
que sentido? Ora, historicamente sabe-
se que até à vinda da imagem o padroei-
ro da Ribeira Chã era Nossa Senhora da 
Ajuda, cuja imagem se encontrava numa 
pequena ermida construído em 1725 e 
que dela apenas restam uma sineta, a 
imagem da Santa e alguns azulejos. 
Com a construção da nova igreja e com 
a doação da imagem de São José tudo 
mudou, pois passou ele a ser o padroei-
ro da Ribeira Chã e ainda hoje é essa 
imagem, que se encontra atualmente no 
Museu Padre Flores pertencente ao 
Centro Social e Paroquial da Ribeira 
Chã, que sai à rua em dias de Procissão 
sendo muito acarinhada por toda a po-
pulação daquela freguesia do concelho 
de Lagoa.  
 
É então neste sentido que o Dr. Felix 
Borges de Medeiros veio a ser importan-
te para a Ribeira Chã, pois no fundo 
com a sua doação veio a mudar um pou-
co a vivência e festividade religiosa da-
quele povo.  

Por: José Miguel Amaral 
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Francisco         
o Comunicador 

Quando penso no Papa Francisco, surge
-me de imediato: o comunicador. Numa 
palavra, esta é a grande novidade do 
Papa que veio do fim do mundo. 
 
Muito se tem falado das palavras e ges-
tos de Francisco como uma lufada de ar 
fresco para uma sociedade e Igreja que, 
muitas vezes, respira o ar saturado pela 
indiferença e pelo relativismo, mas o que 
há de novo neste Papa, se não a manei-
ra de comunicar as palavras e gestos 
milenares de Jesus Cristo? 
 
Reduzir aquele que no último ano tem 
cativado, crente e não crentes, a uma 
capacidade extraordinária de comunicar, 
pode parecer uma heresia, mas não é. 
Na verdade, o que se pode dizer melhor 
dum cristão, ainda que seja o Papa, do 
que ser capaz de encarnar e anunciar a 
boa nova do Evangelho? 
 
A opção pelos pobres, a atenção que 
nos recomenda às «periferias», a denún-
cia da hipocrisia de uma Igreja ritualista 

e de aparências é puro Evangelho que é 
Jesus Cristo, mas que a Igreja tem tido 
dificuldade em torna-lo numa linguagem 
de e para hoje e Francisco faz como 
poucos ao longo da História da Igreja. A 
sua simplicidade em viver e comunicar o 
Evangelho remete-nos para o essencial 
da vida cristã que o amor a Deus que 
passa necessariamente pelo próximo. 
Haverá maior prova de que ele sabe 
ouvir e falar aos homens e mulheres 
deste tempo do que a sua escolha em 
colocar as feridas abertas de muitas 
famílias de hoje como tema do próximo 
sínodo dos bispos? O Papa não esco-
lheu um tema distante das pessoas, mas 
o central e mais significativo para as 
suas vidas. 
 
Outro sinal desta capacidade de diálogo 
com a Igreja e com o mundo, é o fato de 
ele ter anunciado que 2015 será um ano 
dedicado á vida consagrada. Perante a 
enorme crise de vocações consagradas 
na Europa e a insatisfação de muitos 
com a vida agitada, corrida e muitas 
vezes vazia de sentido, Francisco desa-
fia-nos a olhar para uma opção de vida 
radicalmente diferente. 
 
Alegra-me muito que o Papa Francisco 
tenha ousadia de comunicar o essencial 
da vida em Cristo, para dentro e para 
fora da Igreja. 
 
Interpela-me sempre sua determinação 
em falar ao coração dos Homens deste 
tempo. Porque quem fala ao coração 
deste modo, em verdade, cria em nós 
oportunidades de sermos melhores pes-
soas e cristãos… tal como Jesus, o eter-
no comunicador. 

Por: Pe. Nuno Maiato  

________________________________________________________________________________________________________________________

Palavras 

 
Quando fui convidado para dar o meu 
contributo no “Diário da Lagoa”, foi no 
sentido de escrever sobre desporto.  
 
Como não é a minha “praia”, não me 
seduz porque entendo que me limita o 
pensamento, pedi que me fosse dada 
liberdade na participação, pelo que foi 
logo aceite pelo coordenador do jornal. 
Como esta é a primeira participação e 
ainda não me sinto à vontade para me 
“estender”, até porque uma coisa é a 
minha página de facebook que, quando 
quero e entendo massacro-a, outra 
coisa é escrever para um espaço “ mais 
público “, mais exigente, mais abran-
gente e, por conseguinte, menos tole-
rante. 
 
Disseram-me que poderia ser sequenci-
al, mas penso que não irei por aí. Para 
ser assim escrevia um livro, livro esse 
que ainda “anda” no horizonte. Bem 
poderia já de início escrever qualquer 

nota sobre a Rússia e a sua 
“guerrinha”, que poderá vir a ser uma 
guerra a sério e, se ainda não o foi é 
porque do outro lado do atlântico estão 
os Estados Unidas da América que se 
“coloram” à Europa. Escrever sobre o 
misterioso desaparecimento do avião 
da Malásia, é estar na mesma situação.  
 
Sobre as eleições europeias que se 
avizinham, ainda é cedo. Mas deixo já 
um aviso à “navegação”: não se lem-
brem de mim, era o que mais faltava, 
para fazer parte das listas. É que não 
me irei lembrar dos “navegantes” a 25 
de Maio. Estamos quites. Resta-me a 
época que vivemos, a “ Quaresma “. 
 
Paz, reflexão, oração, são estas as 
“coordenadas “ que nos levarão num 
caminho que se quer melhor, com justi-
ça, sem fome, com trabalho, com ho-
nestidade, com sacrifícios que nos le-
vem a “ bom porto “. 
 
A ilha de São Miguel é “rica” nesta épo-
ca, na procura destes valores, tendo 
para isso os seus “mensageiros” que de 
noite e de dia, com chuva ou com sol, 
com calor ou com frio, palmilham esta 
ilha de Arcanjo de ponta a ponta. São 
os romeiros. Pessoas simples que, com 
pouco, (embora hoje um pouco adulte-
rado) são capazes de a todos aqueles 
que os olham à passagem, deixarem a 
sua mensagem. Sem palavras vãs, mas 
com cânticos e expressões de muito 
significado. 
 
E pronto. A todos desejo uma Santa e 
Feliz Páscoa! 

Por: J.Machado 



_________________________________________________________
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CEFAL e EBI de Água de 
Pau assinalaram Dia  
Mundial da Árvore e Água 
 
O Centro de Educação e Formação Ambiental de Lagoa (CEFAL) e a Escola 
Básica e Integrada de Água de Pau levaram a efeito um evento comemorativo 
do Dia Mundial da Árvore e da Água, esta quinta-feira, dia 20 de março. 
 
Segundo uma nota da autarquia, tratou-se de um evento vocacionado para o 
pré escolar e 1º ciclo e que contou com diversas atividades e ateliers relaciona-
dos com a temática da árvore e da água, com o intuito de despertar a consciên-
cia ecológica e sensibilizar os mais jovens para a preservação ambiental, espe-
cialmente das árvores e da água. 
 
Recorda a mesma nota que todos os anos o CEFAL procura trabalhar nesta 
data com um estabelecimento escolar diferente. Em 2012 realizou a iniciativa 
na EB/JI Dr. Francisco Carreiro da Costa, em 2013 na EB/JI Marquês de Jáco-
me Correia e este ano concretizou-a na Escola Básica e Integrada de Água de 
Pau, com a presença de 256 alunos do pré escolar e 1º ciclo. 
 
Para assinalar esta data, decorrerá no domingo, dia 23 de março, a atividade 
Geocaching Pedagógico, no Parque Florestal da Chã da Macela. 

DL/CML 

Alunos da Secundária de Lagoa 
plantam árvores no Tecnoparque 

Os alunos das turmas OPP B2 e OPP C2 da Escola Secundária de Lagoa, planta-
ram hoje 30 árvores endémicas no Tecnoparque da Lagoa, numa atividade camará-
ria que pretendeu assinalar o Dia Mundial da Floresta. 
 
Segundo um anota da autarquia, esta atividade teve como objetivo incutir uma maior 
consciencialização ambiental de preservação da natureza, bem como incentivar à 
preservação da biodiversidade na Lagoa, sensibilizando a comunidade estudantil 
para o efeito. Foi assim que, durante a manhã, 20 alunos da Escola Secundária de 
Lagoa, juntamente com o executivo da autarquia dotaram o Tecnoparque com mais 
30 plantas. 
 
No sentido de arborizar e embelezar os espaços públicos, esta foi uma ação desen-
volvida no âmbito da política camarária, respeitante à melhoria ambiental do conce-
lho direcionada para a necessidade de se preservar o meio ambiente. 

DL/CML 
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Jovens da Ribeira Chã 
plantaram árvores em Dia 
Mundial da Floresta 
 
Esta sexta-feira, dia 21 de março, a Associação de Jovens da Ribeira Chã, 
com a colaboração da Direção Regional dos Recursos Florestais, assinalaram 
o Dia Mundial da Floresta com a plantação de 70 plantas endémicas dos Aço-
res. 
 
Com esta iniciativa, pretendeu-se sensibilizar os mais jovens não só para os 
valores ambientais, como também para a importância da preservação das 
plantas endémicas na manutenção da biodiversidade dos Açores. 
 
Segundo fez saber a associação, a efeméride teve, também, como intuito aler-
tar a comunidade local para a preservação ambiental, no âmbito de uma políti-
ca que se pretende desenvolver, através de diversas iniciativas. 
 
Refere uma nota de imprensa que o evento contou com a participação dos 
jovens do Espaço TIC – INFORJOVEM – e o Atelier de Tempos Livres (ATL), 
que puderam, também, visualizar um filme sobre a valorização dos resíduos, 
uma vez que a autarquia Lagoense disponibilizou, recentemente, um oleão na 
freguesia, com vista a reduzir o impacto dos óleos produzidos pelo setor do-
méstico no meio ambiente. 
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A Câmara Municipal de Lagoa, promo-
veu uma visita, ao Reservatório e Furo 
de Captação de Água dos Cinco Cami-
nhos, no âmbito das comemorações do 
Dia Mundial da Água, que se celebrou no 
passado sábado, dia 22 de março. 
 
A visita contou com a presença da Vice-
presidente da Câmara e da turma do 7.º 
D da Escola Secundária de Lagoa. 
 

 
Cristina Decq Mota salientou a importân-
cia deste bem essencial, sendo que, 
houve lugar para uma breve apresenta-
ção sobre a importância deste recurso 
essencial e indispensável para a nossa 
vida, bem como sobre as práticas quoti-
dianas de poupança de água. 

Segundo uma nota hoje divulgada, com 
esta visita, a Câmara Municipal de Lagoa 
pretendeu consciencializar os alunos 
para o impacto da água, nomeadamente 
no âmbito da saúde, produção de ali-
mentos, na energia, no abastecimento 
doméstico e sanitário, na indústria e sus-
tentabilidade ambiental, bem como no 
âmbito das alterações climatéricas que 
provocam graves impactos nos recursos 
de água. 

 
Refere a mesma nota que esta iniciativa 
teve por intuito alertar a consciência da 
população estudantil para a importância 
da água, ajudando assim a incutir hábi-
tos de poupança de um bem cada vez 
mais escasso. 
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Autarquia promove visita a furo 
de captação de água 
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