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Freguesia de Santa Cruz
homenageou ex-presidente
António Augusto Borges

Vera Cymbron expõe na
Biblioteca Municipal
A convite da organização do Azores Fringe Festival, festival internacional de artes que engloba
exposições, cinema, literatura, entre outros,
Vera Cymbron apresenta o seu recente trabalho
de fotografia intitulado “Embriaguez de Existir”, na Biblioteca Municipal Tomaz Borba Vieira,
Lagoa.
Trata-se da exibição de quinze fotografias relacionadas com o tema do festival “Vinho, vinha e
vindimas”, onde a fotógrafa autodidata alia a
imagem à sensibilidade da escrita criando uma
história.
Os interessados poderão visitar esta exposição
até 30 de junho, nos dias úteis das 10h00 às
13h30 e das 14h30 às 18h00.
—————————————————————-

“Serafins e Outros”
patente até 13 de julho
O Salão Nobre do Convento dos Franciscanos
na freguesia de Santa Cruz – Lagoa tem patente a exposição “Serafins e Outros” da autoria de
Tomaz Borba Vieira.
Patente ao público no Convento dos Franciscanos até dia 13 de julho, todos os que a queiram
visitar podem fazê-lo de segunda a sexta feira,
entre as 09h00 e as 18h00 e aos sábados e
domingos das 15h00 às 19h00.
A exposição “Serafins e Outros” mostra a política fomentada pelo município da Lagoa, que
prima pela valorização do que de melhor se
produz nos Açores no domínio das artes, fazendo jus à sua identidade cultural e revelando que
a cultura será sempre um bem colocado à disposição de todos os lagoenses.

Nesta Edição:
Sector agrícola continua a ser o maior e
mais importante da região (p.2)

A junta de Freguesia de Santa Cruz de mandato.
homenageou, no dia 10 de junho,
António Augusto Borges, exO homenageado da noite, disse ter
presidente da junta desta freguesia. recebido a homenagem com muita
emoção, até porque foram 28 anos
Uma homenagem que surge pelo de muito trabalho e de dar tudo o que
facto de ter sido um cidadão exem- foi possível pela freguesia e pelo
plar e que trabalhou em prol da concelho.
freguesia, ao longo dos seus 20 anos
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NELAG com menos
recursos financeiros tenta
ajudar os seus associados
a superar a crise
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“1974 Democracia…O 25 de Abril nos
Açores” (p.3)
Lagoa é um dos quatro concelhos onde
ainda se nasce mais do que se morre
(p.3)
Lagoa recebeu limpeza subaquática e da
orla costeira (p.5)
Restauração da Lagoa premiado com
Certificado de Excelência (p.6)
Câmara Municipal de Lagoa assina acordo das 35 horas (p.6)
Clube de Patinagem de Santa Cruz, um
Clube de Excelência (p.8)
Assembleias Municipais passam a ser
descentralizadas (p.9)

“5 Sentidos 5 Expressões” em exposição
até 14 de setembro na Lagoa (p.10)
“I Jornadas da História Local” terminam
com balanço positivo (p.11)
Faleceu o Pe. José Francisco Pires, um
filho de Santa Cruz (p.12)
Crianças do CATL’s viajaram até à ilha do
Pico (p.16)

Página 2

REPORTAGEM

Julho de 2014

“Setor Agrícola continua a ser o maior e mais importante da região”

“Hoje, e mais do que nunca, até pela crise instalada,
nunca se valorizou tanto a agricultura como
atualmente”. A opinião é do presidente da Associação
Agrícola de São Miguel. Segundo Jorge Rita, felizmente
para a região, este é um sector com dinamismo
económico, porque caso contrário, a situação regional
seria bem pior que a nacional.

O homem forte da lavoura açoriana recorda que, o
sector mais importante, e o que tem de ter uma maior
aposta, é o sector agrícola “e tem sido provado ao longo
dos anos que o retorno económico e social que
este sector dá à região, e incomparável aos
restante sectores”. Mas reforça Jorge Rita, “não quer
dizer que os apoios não devem ser direcionados a todos
os sectores, mas este merece mais e melhor atenção
de todos, porque é o que pode alavancar toda
a economia da região como tem sido provado ao longo
dos anos”.
O presidente da Associação Agrícola falava ao jornal
Diário da Lagoa, no âmbito do balanço do XIII Concurso
Micaelense Raça Holstein Frísia, incorporado na Feira
Agrícola Açores – 2014.
O presidente da Associação Agrícola de São Miguel não
se cansa de considerar o Concurso da Raça
"Tânia", de cinco anos, foi eleita a "grande campeã" de Holstein Frísia como um dos melhores da Europa, o que
2014 do concurso, que elege as melhores vacas é dito pelos melhores juízes do mundo.
leiteiras dos Açores. O animal, da Exploração Irmãos
Rita, consegue produzir mais de 13 mil litros de leite por Os animais a concurso têm sido os melhores, fruto de
ano. Um feito que, segundo os seus proprietários, só é um trabalho desenvolvido pelas associações e muito
possível com um “trabalho de muitos anos e de bons bem aproveitado pelos agricultores, estando a região
cruzamentos genéticos”.
num patamar muito elevado em termos de genética,
refere.
Sobre a feira, Jorge Rita diz que as expectativas foram
superadas, tendo em conta que foi realizada já no novo Jorge Rita recorda que a região já tem alguns nichos de
parque de exposições, numa feira que teve mercado de excelência da venda de embriões e alguns
representação, não só de São Miguel, mas também de animais, sendo que na região existe um bom património
outras ilhas.
em algumas explorações de animais desta raça, o que
na sua opinião é um motivo de regozijo e satisfação.

“Concurso da Raça Holstein Frísia
é um dos melhores da Europa “

juvenis.

“Parque Multiusos será um bom
exemplo para outros espaços que
não são rentáveis”
O presidente da Associação Agrícola diz não entender
algumas críticas que surgiram face à construção do
novo parque de exposições de São Miguel.

Jorge Rita recorda que o sector agrícola é o maior
sector de atividade da região, o que gera riqueza e que
representa mais de 50% da economia açoriana, onde
mais de 50% da população ativa trabalha no sector,
sendo merecedor de um espaço digno, a par do que
O presidente da Associação Agrícola de São Miguel existe em todo o mundo.
destacou igualmente a forte adesão ao concurso de
O pavilhão multiusos, instalado nas instalações da Associação Agrícola, na Ribeira Grande, será um bom
exemplo para outros espaços que não são rentáveis,
“vamos criar aqui um dinamismo em todo este espaço
para que este seja autossuficiente”, diz o presidente da
Associação Agrícola, reforçando que poderão ser feitas
uma série de atividades neste espaço, exemplo do
evento que decorre já no próximo dia 5 de julho.
Recorda o responsável que este espaço poderá e deverá ser utilizado para realizar duas feiras anuais de
vacas, sendo aberto igualmente à realização de uma
panóplia de eventos, havendo disponibilidade para tal.
O presidente da Associação Agrícola de São Miguel
recorda que em todo o mundo existem vários espaços
do género, até porque, sendo a lavoura o maior sector
de atividade, é merecedor de um espaço digno para a
realização das suas feiras.
DL
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A Lagoa recebeu a apresentação do
livro “1974 Democracia…O 25 de Abril
nos Açores”, primeira obra de uma trilogia intitulada “Anos Decisivos”, da autoria de José Andrade.
A apresentação, que decorreu no Convento dos Franciscanos, em Santa Cruz,
teve como orador convidado João Bosco Mota Amaral, primeiro presidente
(1976/1995) do Governo Regional dos
Açores, que recordou muitas das incidências ocorridas nos anos que antecederam a autonomia açoriana, numa sessão presidida pelo presidente da autarquia local.

mais de um milhar de consultas aos
jornais da época.
Segundo o autor, o seu único contributo
foi reunir em livro as figuras e os factos
que se encontravam dispersos – e, nalguns casos, esquecidos – nas 1.400
edições que foram publicadas pelos
sete jornais diários de Ponta Delgada,
Angra e Horta, de 25 de abril a 31 de
dezembro do ano fundacional de 1974.

“O pretexto inicial é a evocação dos 40
anos da Democracia em Portugal. O
propósito final é a celebração dos 40
anos da Autonomia dos Açores. O resultado global é uma trilogia editorial intituCom mais de 400 páginas, a obra de lada “Anos Decisivos””, refere José
José Andrade é um relato jornalístico Andrade.
dos principais acontecimentos políticos
registados entre 25 de abril e 31 de de- Segundo adiantou, na apresentação da
zembro de 1974, um trabalho de investi- obra, “este primeiro volume retrata a
gação realizado pelo autor que incluiu vida política açoriana na sequência imediata da Revolução dos Cravos”.
O segundo volume da trilogia, a lançar
no próximo ano, revive os sucessivos
acontecimentos que marcaram o ‘verão
quente’ de 1975 nas nossas ilhas.
E o terceiro volume, que assinala em
2016 quatro décadas de autonomia política, reconstitui o ambiente que antecedeu e envolveu a realização das primeiras eleições legislativas, a instalação do
parlamento açoriano e a entrada em
funções do governo regional, referiu o
autor.
“É sempre bom conhecermos – ou recordarmos – como tudo começou, para
melhor compreendermos – e apreciarmos – o que hoje somos e temos. Vinte
e cinco de abril de 1974 era uma normal
quinta-feira nos três distritos autónomos
do arquipélago dos Açores”, refere José
Andrade.
DL
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“1974 Democracia…
O 25 de Abril nos Açores”
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Lagoa é um dos quatro
concelhos onde ainda se nasce
mais do que se morre

O arquipélago dos Açores
tem quatro concelhos,
num total de 36 em todo o
país, que ainda registam
um saldo natural positivo,
ou seja, nasce-se mais do
que se morre, segundo
dados do INE, relativos ao
ano de 2013.
A diferença entre o número de nascimentos e de
mortes é mínima mas,
ainda assim, positiva nos
concelhos
da
Ribeira
Grande (140), Ponta Delgada (64), Lagoa (40) e
Vila Franca do Campo (6)
e não alivia o “inverno
demográfico” que tendencialmente tem atingido as
ilhas dos Açores, sobretudo as mais pequenas.
Aliás, só estes quatro
concelhos, em São Mi-

guel,
apresentam este totalmente desequilibrado.
saldo, de acordo com as A descida do número méestatísticas.
dio de filhos por casal(1,3
filhos), o adiamento da
A tendência, de resto, será maternidade, a emigração
para piorar como se tem jovem e a partida de imirevelado nos últimos anos, grantes para os países de
segundo vários investiga- origem determinam em
dores.
parte a impossibilidade de
aumentar a natalidade.
O país regista um decréscimo do número de conce- Nos Açores, em 2013,
lhos com saldo natural nasceram 2488 crianças,
positivo. Sintra possui o cerca de 2,8% dos nascisaldo natural mais alto mentos do país, segun(1031) e Lisboa o mais do a Pordata. A ilha de
baixo. Apenas 12% do São Miguel com 1504 naspaís cresce graças aos cimentos lidera a fecundinascimentos.
dade; na cauda estão o
Corvo e as Flores com 7
O aumento da esperança e 29 nascimentos, respetimédia de vida e o facto de vamente.
se ter nascido menos em
Portugal faz com que o
DL/Portal Diocese
mapa demográfico seja
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Profissionais da Polícia
Marítima foram distinguidos

_____________________________________________________________________

O Presidente da Câmara Municipal de
Lagoa, João Ponte, procedeu à entrega
de medalhas distintivas, para homenagear seis membros da Associação Sócio
Profissional da Polícia Marítima, que
exercem diariamente a sua atividade
profissional há mais de 20 anos.

Segundo uma nota da autarquia local, os
seis profissionais distinguidos foram: Rui
Miguel, Vítor Amador, Casimiro Silva,
Marcelino Medeiros, José Teves Costa e
Vítor Lopes, que receberam a sua
condecoração das mãos do Presidente
do Município da Lagoa.

O município escolhido este ano para a
realização desta cerimónia foi Lagoa
Algarve, com o qual o município de
Lagoa Açores tem uma ligação através
de uma geminação. Assim, e visto alguns dos homenageados não terem
possibilidade de se deslocar ao continente para a referida cerimónia, esta
realizou-se no município de Lagoa,
Açores, em virtude da geminação estabelecida.

A Associação Sócio Profissional da Polícia Marítima nasceu a 18 de maio de
1991, por via de alguns profissionais da
Polícia Marítima que se juntaram para
conjuntamente formarem uma Associação Profissional que defendesse os seus
direitos e interesses profissionais.
DL/CML
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NELAG com menos recursos financeiros tenta ajudar os seus
associados a superar a crise que tarde em acabar
“Dificuldades financeiras
levam à desistência de
associados”

O NELAG – Núcleo de Empresários da
Lagoa, foi constituído em 2003 como
associação sem fins lucrativos com o
intuito de apoiar o sector empresarial do
concelho de Lagoa.
O seu principal objetivo visa dotar as empresas associadas dos instrumentos
necessários para melhorar a competitividade, eficiência e modernização das mesmas.
Entre os vários objetivos, destaque para a
defesa e promoção dos direitos dos seus
associados; assegurar a representação
dos seus associados perante entidades
públicas; assegurar a formação, informação e apoio consultivo; dinamizar e
fomentar o convívio e troca de informações entre os associados; promover e
disponibilizar informações e estudos que
permitam contribuir para melhorar o desempenho e a rentabilidade das suas
atividades empresariais; promover a cooperação com associações.

A atual direção, liderada pelo empresário
Norberto Ponte, foi eleita em março de
2013, contando, para o efeito com cerca

Tem sido alguns os associados que têm
solicitado a sua saída do núcleo, tendo
em conta as dificuldades financeiras que
atravessam, mas como é uma situação
que em anda interessa ao NELAG, a
direção não tem aceitado as desistências,
e em contrapartida, tem dado um período
de carência, na expetativa que o mau
período passe, fazendo com que as emde um ano de mandato.
presas não percam os benefícios que têm
Ao longo deste ano, têm sido desenvolvi- ao ser associadas.
das uma série de atividades, algumas das
quais realizadas pela primeira vez no Diz Norberto Ponte, em declarações ao
Diário da Lagoa, diz que o NELAG existe
concelho.
para ajudar, não para ser um problema,
Atualmente são cerca de 100 os associa- havendo abertura da direção, que é dinâdos do NELAG, que vão procurando o mica.
auxílio do Núcleo de Empresários em O grande revés já em 2013 foi o indeferivárias situações, desde licenciamentos, mento de uma candidatura ao Decreto-Lei
30/2006, destinado a Contratos-programa
legislação, entre outros.
de investimento com interesse para o
O NELAG funcional num espaço cedido desenvolvimento do turismo nos Açores.
pela autarquia, inaugurado em 2013, mas O presidente do NELAG refere que o intrata-se de um espaço provisório, já que deferimento foi um revés para o plano de
de futuro, o núcleo terá uma sede definiti- atividades, recordando que 2012 foram
cerca de 50 mil euros de apoio, e sem
va no futuro mercado municipal.
verbas para este ano terá de haver uma
Entre os vários benefícios dos associa- redefinição do plano de atividades, onde
dos, Norberto Ponte destaca o protocolo algumas das atividades programas podefeito entre empresas, que no seu enten- rão não acontecer.
der, está a ser mal aproveitado.
Contudo, para este ano, o Núcleo de
Um protocolo de condições preferenciais Empresários da Lagoa tem programa
entre empresas associados, mas há pou- realizar, para este ano de 2014, algumas
ca procura, sendo que, segundo o res- sessões de esclarecimento, nomeadaponsável, tudo tem sido feito para que mente sobre a Lei de Arrendamento e
sobre a nova Convenção do Trabalho.
este tivesse uma maior adesão.

Em 2014 irá ser feita nova candidatura
para o ano económico de 2015, mas a
expetativas não são animadoras, diz Norberto Ponte.

“É preciso fazer mais pelo
turismo na Lagoa”
O presidente da direção do NELAG é da
opinião de que pouco tem sido feito pelo
turismo no concelho, referindo mesmo
que a Lagoa representa apenas 0,05% da
oferta turística da ilha de São Miguel, não
bastando o pouco que tem sido feito.
Norberto Ponte diz ser preciso dinamizar
a parte turística e mantê-la, porque comparando a Lagoa com outros concelhos,
que têm ofertas turísticas quer de verão
quer de inverno, este não tem assim muito para oferecer, não podendo estar apenas direcionada a oferta para museus.
O responsável pelos empresários diz
mesmo que atualmente, os turistas visitam a fábrica da cerâmica, dão a volta e
seguem viagem para outro concelho,
situação que não pode continuar, sendo
que a classe política (concelhia e regional), tem de fazer algo para contrariar
esta situação, que em nada tem beneficiado o comércio local, dando como exemplo a própria Fábrica do Álcool, onde diz
ser urgente pensar/repensar aquele
espaço.
“Falta atração turística á Lagoa, e os museus não são suficientes”, diz Norberto
Ponte nesta entrevista ao jornal Diário da
Lagoa.
DL
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Lagoa recebeu limpeza subaquática e da orla costeira

A Câmara Municipal de Lagoa realizou mais uma ação Verónica Almeida adiantou que as crianças são os que
de sensibilização ambiental, nomeadamente uma ação irão desenvolver a sociedade no futuro, e serão eles que
de limpeza da orla costeira e subaquática do concelho de irão transmitir os atuais valores.
Lagoa.
Por seu turno, Gilberto Vieira, o presidente da Junta de
Segundo Verónica Almeida, esta iniciativa insere-se na Freguesia do Rosário, considerou que se trata duma
política estratégica levada a cabo pelo executivo camará- ação importante de sensibilização, para que as pessoas
rio, em matéria de ambiente principalmente no que res- o possam fazer no seu dia-a-dia e em suas casas,
peita às limpezas junto à orla costeira lagoense, uma das pensando igualmente no futuro.
mais bonitas dos Açores.
Além da limpeza realizada, tiveram lugar outras atividaÀ semelhança do que vem sucedendo nos últimos anos, des, destinadas aos mais novos, designadamente com
os lagoenses voltaram a juntar-se em prol da defesa e pinturas faciais e um atelier de instrumentos musicais,
preservação do ambiente, numa ação parceira desenvol- promovido pelos alunos do curso de Animação Sócio
vida pelo CEFAL, CALAG e Clube Náutico, contando Cultural da Escola Secundária de Lagoa.
com o apoio da Câmara Municipal e de diversas colaborações e parcerias.
O Porto dos Carneiros e as Piscinas Municipais de
Lagoa acolheram ainda a exposição fotográfica “Lagoa
A adjunta da presidência da autarquia lagoense, em de- debaixo e fora de água” de Nelson Raposo, constituída
clarações ao jornal Diário da Lagoa, destacou a impor- por vinte fotos, dividindo-se em duas partes: uma primeitância do envolvimento da crianças nestas ações, sendo ra divulgando a potencialidade e biodiversidade existente
que, segundo referiu, “serem as crianças a
realizarem da marinha existente na zona, sendo esta exposta nas
estas ações, é pensar no futuro”.
Piscinas da Lagoa e a segunda parte homenageando a

faina da pesca, que ficará exposta no Porto dos Carneiros.
Houve ainda espaço para um atelier de reutilização de
resíduos e materiais com Tiago Apolinário e a pintura de
um painel pelo jovem José Pacheco.
DL
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Restauração da Lagoa premiada com Certificado de Excelência

De acordo com as avaliações do maior site de viagens do
mundo, o TripAdvisor, três espaços de restauração do
Concelho de Lagoa, receberam certificados de Excelência referentes ao ano de 2014.

Paulo Jorge refere que, apesar da crise, o espaço
continua firme e empenhado, sendo que a determinação
e a devoção pelo trabalho é imensa, e o resultado está
nos prémios recebidos.

A Traineira Restaurante e Cervejaria, foi um dos restau- O Bar Caloura e o Restaurante Paladares da Quinta
rantes premiados, o que segundo o proprietário Paulo foram outros espaços premiados com o Certificado de
Jorge, acaba por ser gratificante e o reconhecimento do Excelência 2014 do TripAdvisor no concelho de Lagoa.
esforço que é feito diariamente.
O Tripadvisor é o maior portal de viajantes do mundo com
Segundo o empresário este prémio vem demonstrar que mais de 50 milhões de visitantes únicos por mês e mais
o trabalho e a qualidade apresentada, quer nos serviços de 60 milhões de opiniões e comentários.
e nos seus pratos pelo espaço, é reconhecido.
Recorde-se que “A Traineira Restaurante e Cervejaria” foi
O responsável refere que o foco continua no cliente, sen- distinguida, ainda este ano, pela Global Trade Leader’s
do que há que melhorar diariamente o produto apresenta- Club, que abrange noventa e cinco países e distingue
do e o serviço prestado, para que o caminho do sucesso empresas de vários setores ao nível da qualidade e
possa ser trilhado.
excelência.
DL

Câmara Municipal de Lagoa
repõe vencimentos aos
trabalhadores da autarquia
O Presidente da Câmara Municipal de
Lagoa, João Ponte, já deu instruções ao
serviço de Recursos Humanos para
processar os vencimentos dos trabalhadores, já em conformidade com o acórdão do Tribunal Constitucional.
Este órgão declarou inconstitucionais
algumas normas do Orçamento de
Estado, das quais se inclui a suspensão
do subsídio de férias dos funcionários
públicos e a redução de salários, em
vigor no corrente ano.
Esta decisão do Tribunal Constitucional
obriga a autarquia a reforçar as rubricas
dos vencimentos, uma vez que, embora
sem carácter retroativo, exija que sejam

tomadas medidas que garantam, até ao
final do corrente ano, as verbas necessárias para o efeito.
Trata-se portanto de um grande esforço
financeiro, num ano em que a autarquia
já tinha comprometido as suas verbas
para garantir a empregabilidade a uma
média de 250 pessoas do concelho que
se encontram a prestar serviço na
Câmara Municipal de Lagoa. Neste
sentido, o executivo camarário já se encontra a analisar um conjunto de propostas que visem colmatar esta nova
realidade com que a gestão municipal se
confronta neste momento.
DL/CML
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Câmara Municipal de Lagoa
assina acordo das 35 horas
O Presidente da Câmara Municipal de
Lagoa assinou o Acordo Coletivo de
Entidade Empregadora Pública com
Sindicato Nacional dos Trabalhadores
da Administração Local (STAL) com
vista à aplicação das 35 horas semanais
aos
trabalhadores
sindicalizados
naquele sindicato.
O acordo, que tem como principal objetivo retomar o horário de trabalho nas 35
horas semanais, será agora remetido à
Vive Presidência do Governo Regional
para homologação.
O acordo assinado visa essencialmente
regular aspetos relativos à duração e
organização do tempo de trabalho, de
modo a salvaguardar as 35 horas semanais para todos os trabalhadores da
autarquia.
O documento foi assinado pelo Presidente da Câmara Municipal de Lagoa,
João Ponte, e pelos Dirigentes representantes do STAL nos Açores.

destes serviços de proximidade.
Por esse motivo, o autarca reafirmou
que a Autarquia da Lagoa, ao assinar
este acordo, está consciente do elevado
profissionalismo e do sentido de interesse público na atribuição dos horários de
funcionamento da Câmara Municipal de
Lagoa.
João Ponte sempre se manifestou contra a aplicação das 40 horas à administração local, visto que o aumento das
horas de trabalho por semana só representa para o município um aumento dos
custos de funcionamento, quando as
políticas de austeridade aplicadas pelo
Governo da República têm conduzido a
uma perda de receita e aumento da
despesa.
Por esta razão a aplicação das 35 horas
semanais, para além da reposição da
justiça com os trabalhadores é igualmente uma boa medida para o controlo
de custos do município.

No ato da assinatura, o autarca João É intenção do município aplicar numa
Ponte referiu o apreço e a importância segunda fase aos restantes trabalhadodo serviço público prestado aos cida- res do município o regime das 35 horas.
dãos e a grande preocupação do
município na qualidade de prestação
DL/CML
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Freguesia de Santa Cruz homenageou António Augusto Borges

A junta de Freguesia de Santa Cruz homenageou, esta
terça-feira, dia 10 de junho, António Augusto Borges,
ex-presidente da junta de freguesia.
Uma homenagem que surge pelo facto de ter sido um
cidadão exemplar e que trabalhou em prol da freguesia,
ao longo dos seus 20 anos de mandato. Referiu, ao
Diário da Lagoa, Adriana Rebelo, atual presidente da
Junta de Freguesia de Santa Cruz, Lagoa.
A presidente diz que a homenagem foi justa até porque é
difícil encontrar, na política, pessoas com a dedicação do
agora homenageado.
Adriana Rebelo falou ainda sobre a freguesia de Santa
Cruz, onde refere que há muito por fazer, desde a habitação passando pelo turismo e diz que tudo fará, durante o
seu mandato, para que a freguesia cresça e que seja
cada vez mais importante no concelho.
Por seu turno, o homenageado da noite, António Augusto
Borges, diz receber a homenagem com muita emoção,
até porque foram 28 anos de muito trabalho e de dar
tudo o que foi possível pela freguesia e pelo concelho.
O autarca refere que, durante os 20 anos que foi presidente da junta de freguesia, e oito enquanto tesoureiro,
foram criadas oito associações, sendo que está inserido
em todas elas, ou por ser presidente da direção, ou presidente da Assembleia Geral.
O homenageado recorda o trabalho que foi feito na freguesia, sendo que o maior desafio era criar habitação na
freguesia. Na altura que tomou posse era difícil face aos
constrangimentos impostos face à politica da altura, em

que não era permitida a construção de habitações, face a
um solo muito rico na freguesia.
António Augusto Borges diz estar feliz e satisfeito pelo
trabalho realizado.
Quanto ao futuro, diz continuar ligado, por mais algum
tempo, às associações de que faz parte, mas desligandose aos poucos, deixando terreno para os mais novos, até
porque, segundo diz, “o futuro aos mais novos pertence”.

No âmbito da cerimónia que serviu de homenagem ao
ex-presidente da Junta de Santa Cruz, o presidente da
Câmara Municipal de Lagoa, João Ponte, no seu discurso, voltou a falar sobre o que há a fazer no concelho,
sendo que o principal desafio está na resolução dos problemas sociais e a preocupação principal no desemprego, recordando que, a nível local, tem sido dado especial
destaque a esta problemática.
O autarca olha para o futuro, onde referiu que estão a ser
preparados próximos empreendimentos para criar desenvolvimento e atratividade no concelho.
Em declarações ao jornal Diário da Lagoa, João Ponte,
diz que há que criar condições para que o concelho seja
atrativo, e para isso há que voltar a aproveitando os fundos comunitários.
Na freguesia de Santa Cruz, João Ponte destacou o trabalho realizado na requalificação do Convento dos Franciscanos, onde é pretendido criar o Museu do Presépio,
sendo este um projeto a ser desenvolvido no próximo
QCA.
DL
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Clube de Patinagem de Santa Cruz - “um Clube de excelência”

O Clube de Patinagem de Santa Cruz tem vindo a formar
jovens na patinagem artística ao longo dos anos, sendo
um clube que se tem mantido nos campeonatos regionais, da categoria, desde o ano de 2000.

atletas em campeonatos regionais, servem para que estes se inteirarem das dificuldades que são normais de
uma participação num campeonato, o que aconteceu
recentemente no Campeonato Regional de patinagem
Artística, realizado em maio último, na Lagoa.

Este tem sido um clube sempre com muitos atletas, com
participações nas provas com atletas de todos os Atualmente são 64 os atletas federados, em todos os
escalões etários.
escalões etários (Benjamins, Infantis, Iniciados, Cadetes,
juvenis, Juniores e Seniores), sendo que existe, neste
Em declarações ao jornal Diário da Lagoa, o treinador momento, muitos atletas nas camadas jovens.
Geraldo Andrade, diz ser difícil manter vivo um clube,
com participações consecutivas durante os últimos 15 Quanto à participação no Campeonato Nacional de 2014,
anos nos campeonatos regionais, sendo desde então, a decorrer a partir deste mês de junho, Geraldo Andrade
campeão regional em termos coletivos.
refere que, devido às dificuldades financeiras e aos cortes nos apoios que surgiram face à crise instalada, o cluO Clube de Patinagem de Santa Cruz tem igualmente be terá de reavaliar que atletas irão participar, sendo
atletas em provas nacionais e internacionais, e segundo certa uma participação mais contida, em relação a anos
o treinador Geral Andrade, a participação de todos os anteriores, em termos de quantidade.

Geraldo Andrade refere que tem consigo atletas há já
longos anos, sendo considerado pela maioria como um
pai, mas que já leva com algum cansaço, tendo expetativas que tudo possa evoluir.
Quanto à continuidade dos atletas, existe um bom grupo
que se tem mantido, embora reconheça que por vezes
surgem algumas dificuldades em manter algum atleta,
por uma ou outra dificuldade, mas o clube tem feito de
tudo para que estes se mantenham, apesar das dificuldades, considerando igualmente ser um grupo de trabalho
positivo, desde os atletas, pais e o próprio clube.
Detentor de um vasto e invejável curriculum, o Clube de
Patinagem de Santa Cruz, fez por merecer os títulos que
alcançaram ao longo de todos estes anos.
DL
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Clube Patinagem Santa Cruz vence Campeonato de São Miguel

Decorreu a 14 junho, no Pavilhão da Escola Roberto
Ivens – Ponta Delgada, sob a organização da Associação de Patinagem de Ponta Delgada e com a colaboração do Clube de Patinagem de São Pedro, o Campeonato de São Miguel de Patinagem Artística nas disciplinas patinagem livre e solo dance.
Cerca de 80 atletas dos 6 aos 18 anos participaram no
evento, atletas do Clube Patinagem da Vila das Capelas,
Clube de Patinagem Santa Cruz, Escola Patinagem de
Ponta Delgada, Clube de Patinagem de São Vicente
Ferreira, Clube de Patinagem S. Pedro e Clube Desportivo Escolar Roberto Ivens.
De destacar que o Clube de Patinagem de Santa Cruz
participou com 31 atletas.
Classificação coletiva – Patinagem Livre
1.º lugar: Clube Patinagem Santa Cruz com 136 pontos,

2.º lugar: Escola Patinagem Ponta Delgada com 116
pontos, 3.º lugar: Clube Desportivo Escolar Roberto
Ivens com 73 pontos, 4.º lugar: Clube Patinagem São
Pedro com 8 pontos e 5.º lugar: Clube Patinagem Vila
das Capelas com 6 pontos.
Classificação individual (lugares pódio)
Escalão Iniciação: 1.º Isabel Bernardo (CPSC), 2.º Laura
Sampaio (EPPD)
Benjamins masculinos: 1.º Lucas Lopes e 2.º Francisco
Saraiva (CPSC)
Benjamins femininos: 1.º Beatriz Costa (CPSC), 2.º
Constança Furtado (EPPD) e 3.º Carolina Sousa (CPSC)
Infantis masculinos: 1.º Francisco Silva (CPSC), 2.º Henrique Teves (CDERI)
Infantis femininos: 1.º Simaura Sousa (EPPD), 2.º Catarina Teixeira (CPSC) e Júlia Seixas (EPPD)
Iniciados femininos: 1.º Inês Martins (CPSC), 2.º Iara
Rebelo (CPSC) e Isabel Martins (CDERI)
Cadetes femininos: 1.º Florbela Tavares (CDERI), An-

dreia Ambrósio (CDERI) e Mariana Sousa (CPSC)
Juvenis femininos: 1.º Letícia Carreiro, Mafalda Medeiros
e Beatriz Costa (CPSC)
Júnior feminino: 1.º Júlia Rego (EPPD)
Classificação coletiva – Solo Dance
1.º lugar: Clube Patinagem Santa Cruz com 19 pontos e
2.º lugar com 4 pontos Clube Desportivo Escolar Roberto Ivens.
Classificação individual (lugares pódio)
Iniciados: 1.º Priscila Oliveira (CPSC) e 2.º Isabel Martins (CDERI)
Cadetes: 1.º Joana Raposo (CPSC) e 2.º Andreia Ambrósio (CDERI)
Juvenis: 1.º Lia Raposo, Letícia Carreiro e Mafalda Medeiros (CPSC)
Sénior: 1.º Sofia Medeiros (CPSC)
DL/APPD
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Assembleia Municipal de Lagoa aprova revisão do Orçamento e
Grandes Obras do Plano de 2014

A Assembleia Municipal de Lagoa aprovou, por unanimidade, a 2ª revisão do Orçamento e Grandes Obras do
Plano para o ano financeiro de 2014, da autarquia Lagoense. A votação ocorreu no âmbito da 3ª Sessão
Ordinária que teve lugar dia 17 de junho, cuja revisão foi
aprovada por unanimidade.

cabo, o caso da requalificação da orla marítima, a valorização da frente marítima da cidade, a construção do
Mercado Municipal, a requalificação da Praça de Nossa
Senhora do Rosário, a aquisição de uma viatura para
transporte de idosos, a criação de espaços cobertos nas
escolas, recuperação do antigo cineteatro de Água de
Pau, a requalificação do Polidesportivo de Água de Pau,
Segundo a vice-presidente Cristina Decq Mota, a a remodelação de infraestruturas viárias de ligação à
autarquia teve necessidade de rever o Orçamento, visto zona industrial da Chã do Rego de Água.
que, quando este foi feito, ainda não eram conhecidas
as verbas disponíveis através dos fundos comunitários. No âmbito desta sessão Ordinária da Assembleia Municipal de Lagoa, foi aprovada, igualmente por unanimidaFoi feito um reforço de cerca de 180.600 euros, destina- de, a alteração da Tabela de Taxas e Licenças.
dos a várias obras que a autarquia pretende levar a

Cristina Decq Mota referiu ao nosso jornal, que a autarquia pratica valores muito elevados, por forma a dissuadir a instalação de outdoors e tornasse a cidade de
Lagoa numa montra publicitária, assim sendo, e face às
muitas queixas dos empresários do setor, houve uma
baixa nos valores das taxas, embora, os valores continuem mais elevados que outros concelhos da ilha.
Nesta sessão, foi igualmente aprovada, por todos os
membros da Assembleia Municipal de Lagoa, um voto
de congratulação, apresentado pela presidente da mesa
da Assembleia, Albertina Oliveira, pelos 30 anos da Associação Nacional de Municípios Portugueses.
DL
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Sessões da Assembleia Municipal passam a ser descentralizadas

Decorreu a 17 de junho, a primeira sessão descentraliza- A presidente da Assembleia Municipal de Lagoa adianta
da da Assembleia Municipal de Lagoa, sessão que se que, a par da reunião que hoje decorreu, pretende levar
realizou na sede da Junta de Freguesia de Santa Cruz.
outras reuniões às restantes freguesias do concelho,
tendo sempre por objetivo de um maior envolvimento da
Segundo a presidente da Assembleia Municipal, o objeti- população, levando igualmente a uma maior responsabilivo desta descentralização, é o de promover uma maior zação na construção do projeto autárquico.
cidadania junto dos munícipes.
Por outro lado, a Mesa da Assembleia pretende que os
Albertina Oliveira, em declarações ao jornal Diário da membros municipais conheçam melhor toda a atividade
Lagoa, disse esperar que as próprias juntas possam mo- camarária, e para tal, serão realizadas várias visitas às
bilizar a população de cada freguesia por forma a haver diferentes obras em curso levadas a cabo pela autarquia
uma maior participação na vida política, e que as pesso- lagoense.
as se integrem num projeto de colaboração que deve ser
de todos, e onde todos têm uma palavra a dizer.
Segundo Albertina Oliveira, por vezes, os membros da

assembleia desconhecem ao pormenor as obras que
estão ser realizadas e o objetivo destas visitas, que deverão ter início este mês de junho, é envolver os membros
municipais, para terem um maior conhecimento sobre as
mesmas, para que haja também uma melhor discussão
dos temas na assembleia.
A presidente da Assembleia Municipal de Lagoa, reconhece igualmente que os presidentes de junta não são
muito interventivos nas assembleias municipais, e isso
deve-se ao facto de haver uma ligação muito próxima
entre a autarquia e as juntas, com encontros e reuniões
regulares, o que leva a essa pouca intervenção.
DL
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“5 Sentidos 5 Expressões” em exposição até 14 de setembro na Lagoa

Está patente na Câmara Municipal de Ricardo de Sá Lario nasceu em Viana Do
Lagoa, até 14 de setembro uma exposição Castelo fundou a sua própria marca Lariode trabalhos do ATL – TAIPA.
Art e todo o seu trabalho é elaborado
tendo em conta a iconografia e a tradição
Na exposição intitulada “5 Sentidos 5 Ex- da sua cidade natal, Viana do Castelo,
pressões” estão expostos trabalhos dos sendo que por isso, nos seus trabalhos
artistas Ricardo de Sá Lario, José Manuel poderemos observar desde os CabeçudiCosta Bouchinho e Manuela Paiva Pires, nhos Minhotos, até aos Gingantoninhos.
bem como das crianças que frequentam
este ATL.
José Manuel Costa Boucinha nasceu em
Ovar e é professor do ensino básico, devido ao seu gosto pela pintura começou a
desenvolver trabalhos na área de ilustração infantil. Deste modo, nesta exposição
apresentará 4 fotografias panorâmicas da
cidade da Lagoa acompanhadas de várias
pinturas a óleo, realizadas pelas crianças
da TAIPA, todas alusivas às fotografias.

diversos trabalhos que nasceram da jun- Esta exposição pode ser visitada até dia
ção de vários tecidos, de diversas formas 14 de setembro no horário de expediente
e cores que deram vida a simples t-shits, da Câmara Municipal de Lagoa.
almofadas e variados trabalhos.
DL/CML

Manuela Paiva Pires nasceu na freguesia
de Nossa senhora do Rosário de Lagoa e
é técnica auxiliar de educação e artesã
nos tempos livres, na exposição irá expor
____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Junta de Freguesia do Rosário
assina protocolos com instituições
A Junta de Freguesia de Nossa Senhora
do Rosário, numa primeira fase, atribuiu
diversos apoios financeiros ao abrigo do
protocolo assinado com vários grupos,
associações e instituições da freguesia.

Senhora do Rosário, a Associação Juvenil Clube O. Desportivo e a Associação
Atalhada Futebol Clube.

Por outro lado, o Instituto Cultural Padre
João José do Amaral e o Clube de Pesca
O Centro Social e Cultural da Atalhada, o Desportiva foram apoiados em 300 euCentro Social de Nossa Senhora do Ro- ros.
sário, o Centro Sociocultural de São Pedro e a Sociedade Filarmónica Lira Brevemente, a Junta de Freguesia de
do Rosário, foram os que receberam a Nossa Senhora do Rosário, irá assinar
maior fatia, com um apoio de 900 euros novos protocolos de apoio financeiro com
cada.
o Grupo Folclórico Grujola (500€), o Grupo Musical Nova Geração (400€), o CluO Clube Operário Desportivo foi apoiado be de Ténis de Lagoa (300€), o Clube de
em 800 euros.
Judo de Lagoa (300€), o Centro Paroquial de Nossa Senhora do Rosário (200€),
No âmbito dos protocolos assinados, a e o Centro Paroquial Nossa Senhora das
junta de Freguesia do Rosário apoiou em Necessidades (200€).
DL
500 euros o Grupo de Escoteiros 96, o
Clube Náutico de Lagoa, a Associação
Musical de Lagoa, o Orfeão Nossa
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“I Jornadas de História Local” terminaram com balanço positivo

O Cineteatro Lagoense recebeu, a 21 de junho, as
I Jornadas de História Local, numa organização do
Instituto Cultural Padre João José Tavares (ICPJJT) e o
Centro de História de Aquém e Além-Mar (CHAM), da
Universidade Nova de Lisboa (UNL) e Universidade dos
Açores (UAç).

e a Sociedade”, onde foram apresentados vários trabalhos realizados por alunos dos mestrados de História
Insular e Atlântica (sécs.XV-XX) e Património, Museologia e Desenvolvimento, bem como do Doutoramento em
História Insular e Atlântica (sécs.XV-XX).

zação em início do processo desamortizador liberal
(1832)”. Por sua vez Wellington Nascimento falou sobre
“Romarias em São Miguel: observação participante”.

Num 3º Painel, em que o tema abordado foi “A Economia
e a Sociedade”, Vítor Reis falou sobre “Os investimentos
No âmbito do 1º Painel: “O Concelho da Lagoa”, Pedro
públicos em Ponta Delgada no último quartel do século
O principal objetivo foi o de promover a História Local nas Pascoal de Melo falou sobre “Bens móveis das elites de
XIX”. Denise Almeida abordou o tema “De cônsules e
suas mais variadas temáticas de forma a divulgar pesqui- Água de Pau no início do século XVIII: os inventários de agentes locais: Alianças matrimoniais e ascensão social.
sas e projetos, abrindo espaços de reflexão sobre a
Maria Alvares do Cabo e do Pe. Francisco da Rocha
“Instituições de Benemerência e Apoio ao Ensino Públiimportância da História Local para o meio mas também
Benevides. Lucinda Sousa abordou o tema “Uma viagem co” foi tema abordado por Isolina Reis, enquanto Mário
para o todo regional, nacional e mundial em que se
pela imprensa lagoense”, enquanto Sérgio Resendes
Moura falou sobre “ A memória das imagens (sécs. XIXinsere.
abordou o tema “A Lagoa e a I Guerra Mundial nos Aço- XX).
res: ecos e memória da I República nas relações transaSegundo a coordenadora do CHAM, o balanço é bastan- tlânticas”. Por último, Sandra Monteiro abordou “O ConHouve lugar ainda para três conferências, uma sobre “O
te positivo, por apresentar alguns estudos da história
celho de Lagoa (1926-1933: vereações”.
município Açoriano nos finais do Antigo Regime”, por
local, duma forma mais globalizante, até porque, na
Margarida Vaz do Rego Machado; “Da Lagoa no Século
realidade, existe apenas uma história.
No 2º Painel, em que o tema foi a “Religiosidade”, foram XVII: um olhar notarial” por Margarida Lalanda Sá Nopalestrantes, Bruna Travassos Valério que abordou o
gueira e a conferência “A História: um lugar de muitos
Margarida do Rego Machado destaca igualmente outro
tema “O reino e as ilhas açorianas: a comunicação do
lugares” proferida por Avelino Menezes.
aspeto importante, nomeadamente a presença dos locais poder religioso, um estudo”. Ana Cristina Moscatel falou
DL
nas jornadas, que reforçam a importância da sua realiza- sobre “Propriedade Conventual em São Miguel: caracterição.
Por outro lado, diz ser igualmente importante que os jovens investigadores comecem a participar neste género
de eventos, tendo apresentado excelentes comunicações, tão ou igualmente boas em relação às dos conferencistas convidados. A coordenadora do CHAM diz ser
preciso dar iniciativa e lugar aos jovens historiadores,
para ganharem experiência neste tipo de eventos, e
levando para fora da própria universidade os estudos
realizados.
A participação de várias instituições na realização das
jornadas é outro ponto positivo destacado por Margarida
Rego Machado, sendo que, na sua opinião, “só com união e interajuda é que se pode chegar a algum lado”.
As I Jornadas de História Local abordaram temas como: ”
O Concelho da Lagoa”, “A Religiosidade” e “A Economia

______________________________________________________________________________________________________________________________

“Investigação histórica tem de passar dos centros para a periferia”
Por razões utilitárias são feitas divisões na
história, mas é preciso estudar todas as
épocas, todos os lugares, e nos Açores,
sendo esta a principal preocupação, é
preciso estudar todas as ilhas, todos os
sítios, até porque a história é “una”.

às ilhas ditas maiores, ditas mais importantes, é preciso que também a investigação histórica passe dos centros para a
periferia.
“A história reporta-se aos papéis desempenhados por Ponta Delgada, Angra e por
vezes da Horta, sendo que quase ninguém fala dos Ginetes em São Miguel,
dos Altares na Terceira ou até mesmo
Pero Miguel no Faial”, destacou Avelino
Menezes.

A opinião foi expressa por Avelino Menezes, historiador e antigo reitor da Universidade dos Açores (UAç), que falava no
âmbito das I Jornadas da História Local,
realizadas na cidade de Lagoa, ilha de
São Miguel.
Diz o antigo reitor da UAç que, a história
local não pode ser entendida como um
Segundo referiu, tradicionalmente houve ramo menos qualificado da história, tendo
sempre uma maior projeção em matéria uma importância extraordinária.
de investigação, em redor das ilhas consideradas mais relevantes, no caso São Para Avelino Menezes, a história local
Miguel, Terceira e por vezes o Faial.
serve para reelaboração da história geral,
sendo que, neste caso, serve para acresSegundo Avelino Menezes, é preciso es- centar e para corrigir as visões generalistender esse esforço de investigação à tas, mais globais, que correm o perigo de
totalidade do arquipélago, já que as ilhas serem muito incompletas e eventualmente
mais pequenas desempenharam papéis errados se não se ancorarem no conhecirelevantes no passado, desde Santa Ma- mento dos sítios, concelhos das ilhas,
ria ao Corvo.
etc…, disse.
DL
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João Ponte está contra a proposta do Fundo de Apoio Municipal

O Presidente da Câmara Municipal da
Lagoa (Açores), considera que a proposta
do Governo do Fundo de Apoio Municipal
(FAM) “é inconstitucional, pouco solidária,
injusta e imoral”.
A atual proposta, que foi discutida na Assembleia da República, e que “levará
mais municípios para uma situação de
insustentabilidade financeira” afirmou João Ponte, que participou na reunião do
Conselho Geral da Associação Nacional
de Municípios Portugueses (ANMP), que
decorreu em Coimbra.
João Ponte, considera que a proposta é
inconstitucional por violar claramente a
autonomia do poder local, o que já vendo
sendo uma prática, por parte do governo
da república, que desconsidera permanentemente as autarquias.
É pouco solidária, porque, mais uma vez,
o Governo da República desconsidera o
poder local, visto que, quer no plano de
resgate da Madeira, quer no BPN, conseguiu encontrar os muitos milhões necessários e agora, perante o poder local, obri-

ga a que sejam as próprias autarquias a postos para as taxas máximas, bem cosuportar 70% do fundo.
mo,
aumentar os seus tarifários, o que
terá implicações muito graves ao nível do
O autarca Lagoense, salientou que, para orçamento das famílias.
além dos municípios que já estão “em
dificuldades”, com a atual proposta, Para João Ponte, deve ficar claro, para a
“muitos outros vão em poucos anos ter população em geral, que este foi um
que recorrer ao FAM”, defendendo por caminho que o governo da república escoisso, a criação de “uma solução mais jus- lheu e não os autarcas, nem as
ta” à semelhança do que aconteceu com o autarquias.
plano de resgate da Madeira, onde o estado emprestou os 1.500 milhões de euros. Com a criação deste fundo, fica também
comprovado que as outras medidas
O edil diz não fazer qualquer sentido, exi- criadas pelo governo da república para
gir mais dinheiro a quem já não tem recei- ajuda aos municípios em dificuldade,
tas suficientes para garantir os compro- como sejam, o saneamento financeiro, o
missos das despesas pelos serviços pres- reequilibro financeiro e o PAEL, falharam,
tados às populações.
verificando-se que a maioria das autarquias, que agora vão recorrer ao FAM, já
João Ponte teme que mesmo com as alte- passaram por estas medidas, comprovanrações à proposta o governo está, propo- do assim que o Estado não conseguiu
sitadamente, a abrir as portas à agrega- regular essas situações, refere uma nota
ção de municípios e ao despedimento de da autarquia lagoense.
trabalhadores.
Recorde-se que FAM, segundo a proposta
Segundo explica o autarca, as autarquias do Executivo, terá uma dotação de 650
que recorrerem ao FAM terão que milhões de euros e será no final
obrigatoriamente aumentar os seus im- comparticipado em 30% pelo Estado e em

70% pelos municípios.
Contudo, o presidente da Associação
Nacional de Municípios Portugueses
(ANMP), após uma reunião do Conselho
Geral da ANMP, disse que a contribuição
de 50% para municípios e 50% para
Governo é “a base mínima” de acordo em
relação à proposta do Fundo de Apoio
Municipal.
O Fundo terá uma dotação inicial de 650
milhões de euros, capital que deverá ser
realizado ao longo de cinco anos, a partir
de 2015, sendo a participação de cada
um dos 308 municípios do país será
avaliada consoante a sua capacidade
contributiva, tendo por base as suas
receitas.
O FAM é obrigatório para os municípios
em rutura financeira e que tenham uma
dívida três vezes superior à média da
receita corrente liquida e facultativo para
as câmaras em que o endividamento é
entre 225% a 300% superior em relação à
receita.
DL

______________________________________________________________________________________________________________________________

Faleceu o Pe. José Francisco Borges Pires, um filho de Santa Cruz
Faleceu a 20 de junho, o Padre José Francisco Borges junto da comunidade de Santa Cruz.
Pires, em Toronto, no Canadá, vítima de doença prolongada.
O padre José Pires sempre demonstrou no seu dia-a-dia
uma atitude positiva, gozando por isso da simpatia de
Uma noticia recebida com grande pesar e consterna- todos com quem se relacionava, sendo por isso uma
ção pela Câmara Municipal de Lagoa, refere uma nota figura carismática e querida da comunidade santacruzenhoje divulgada.
se.
O Padre José Francisco Borges Pires nasceu a 12 de
janeiro de 1937, em Santa Cruz, tendo frequentado o
ensino primário na Escola da Praça Velha, nesta mesma
freguesia. Ordenado sacerdote a 28 de abril de 1963 na
Sé Catedral de Angra do Heroísmo, este pároco esteve
em Nampula, em Moçambique; Toronto; Terra Chã, na
Terceira e Santa Cruz, na Lagoa, regressando posteriormente a Toronto, cidade onde residia desde a sua aposentação.

Foi pároco da freguesia de Santa Cruz, entre 1991 e
1994, tendo sido responsável pela lecionação da disciplina de Religião e Moral na Escola EB 2,3 Padre João José do Amaral e um dos sócios fundadores do Clube de
Patinagem de Santa Cruz.
No dia 10 de junho de 2011 foi homenageado pela Câmara Municipal de Lagoa com a atribuição do seu nome
a uma rua da freguesia, junto à casa onde nasceu, , sendo esta uma forma da autarquia homenagear um filho da
terra que pela sua dedicação, dinâmica e trabalho, que
muito contribuiu para a fomentação de valores éticos

Dedicou 50 anos da sua vida ao sacerdócio, sempre com
um espírito aventureiro e sem nunca perder o espírito de
missão e de servir o próximo, percorrendo os “quatro
cantos do mundo”, tendo por isso sido homenageado
pela Igreja Matriz de Santa Cruz e pela Junta de Freguesia no ano passado, no dia 10 de junho, refere a mesma
nota.
Para o Presidente da Câmara Municipal de Lagoa, João
Ponte,” o Padre José Pires foi um bom homem, um bom
Padre e um grande e bom amigo do seu povo de Santa
Cruz. Foi sempre um homem de princípios e valores,
com ideias fixas”, sendo por isso recordado por todos os
que com ele conviveram com muito carinho.
A Câmara Municipal de Lagoa lamenta a perda do padre
José Francisco Borges Pires, um filho de Santa Cruz e
um grande defensor da Lagoa.
O Jornal Diário da Lagoa deixa aqui os mais sentidos
pesamos à sua família.
DL/CML
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Como era antigamente?
CONTAGEM DA POPULAÇÃO LAGOENSE

A

contagem da população teve a sua
origem antes da Era de Cristo com finalidade militar e de cobrança de impostos.
Em 1864, a reger-se pelas orientações
Internacionais, operou-se o I Censo Geral
da População Portuguesa, dando início
dos recenseamentos da época moderna.
Os indivíduos foram recenseados através
de boletins de família, tendo sido organizada a distribuição de acordo com a lista
dos fogos. O censo seguinte ocorreu em
1878 e o posterior em 1890. Salvo raras
exceções, desde então, têm vindo a realizar-se regularmente em espaços de 10
anos. Uma dessas exceções foi o ano de
1911, pois no ano anterior deu-se a Implantação da República, não existindo as
condições necessárias para tal efeito.

O 6º Recenseamento Geral da População
ocorreu em 1 de dezembro de 1920. Seguiu a Carta de Lei do censo anterior,
mas foi regulamentado pelo Decreto
nº6434, de 2 de março de 1920, que veio
repor a periodicidade decenal, o caráter
nominal e que abrangeria toda “a população existente no continente e ilhas adjacentes, no dia 30 de novembro de 1920”
e a que temporariamente se achasse
ausente. Os jornais da época deram conhecimento do facto. O Governador Civil
enviou ao Administrador do Concelho da
Lagoa exemplares do decreto e instruções sobre esse recenseamento geral da
população e, aspeto curioso foi que, solicitou a execução de publicidade de esclarecimento sobre o recenseamento de que
não preparava opressão aos povos, mas
sim melhoramentos na administração
pública. A publicação dos resultados só
ocorreu em março de 1924, pelo facto de
ter havido deficiências de meios e de falta
de pessoal mas, principalmente “pela
falta de compreensão e de interesse por
parte de alguns organismos locais incumbidos de colher os necessários elementos
estatísticos”, tendo sido necessário esperar por retificações e até repetir-se a primeira operação de recenseamentos em
determinadas localidades. Não foram, por
isso, considerados válidos os elementos
correspondentes às profissões.

Observemos como decorreram, no Concelho da Lagoa, os censos de 1911, 1920
e 1930.
Em 1 de dezembro de 1930 ocorreu o 7º
Recenseamento da População. Seguindo
Em 1911, na Lagoa, todo o processo de as orientações da Carta de Lei anterior e
contagem da população foi estabelecido foi executado com base no regulamentapelo Governo Civil, obedecendo às meto- do pelo Decreto nº18.338, de 16 de maio
dologias designadas pelo poder central, de 1930. Sob proposta dos Ministros de
que incumbia as entidades concelhias todas as Repartições, foi decretado que
dos encargos logísticos dos recensea- se procedesse ao Recenseamento Geral
mentos. De acordo com o decreto de 17 da População do Continente da Repúblide junho de 1911, no dia 1 de dezembro ca e das Ilhas Adjacentes, sendo nomitinha de se realizar o recenseamento nal, abrangendo a população existente às
geral da população do continente da Re- 0 horas do dia 1 de Dezembro de 1930 e
pública e Ilhas adjacentes, sendo uma a que temporariamente se achasse auoperação de máxima importância e que sente. O Governador Civil de então envitinha por objetivo “determinar os índices ou ao Administrador do Concelho da Lade vitalidade da nação e o estado da ati- goa cem exemplares de um cartão de
vidade nacional nos seus diversos ra- propaganda deste recenseamento para
mos”. Os recenseadores eram nomeados que fosse feita a sua distribuição no conprovisoriamente até que se reconheces- celho até 30 novembro. A grande novidasem provas da idoneidade. Competia à de foi a criação de uma nova classificaCâmara Municipal da Lagoa a inclusão, ção de grupos profissionais, para que
no seu orçamento ordinário, da verba todas as pessoas que trabalhassem nuextraordinária de 127$180 com que deve- ma empresa ou oficina fossem agrupadas
ria contribuir para o recenseamento geral independentemente das funções que
da população. Os boletins a ser preenchi- exercessem, a fim de serem obtidos redos eram: modelo A – Boletim de Família sultados por atividade económica.
ou de Fogo; Modelo B – Rol de Fogos;
Modelo C – Rol de Embarcações; Modelo
Sandra Monteiro
D – Mapa resumo das pessoas recenseaCHAM – FCSH/NOVA-UAc
das em cada secção; Modelo E – RelaICPJJT
ção das pessoas de freguesia que padecem de enfermidades (deficiências) e
Modelo E1 – Relação de pessoas da freguesia que professam religião diferente
do catolicismo.

Recenseamento Geral da População - Boletim de Família ou de Fogo,
Modelo A
INE, Censos de 1911
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Os Impérios do Espírito Santo

OPINIÃO
ne e os bodos eram também já comuns em meados do
século XVI. Após o início do século XVIII, o culto do
Divino Espírito Santo assume-se como um dos traços
centrais da açorianidade. Com a imigração açoriana o
culto é levado para o Brasil, onde já no século
XVIII existia no Rio de Janeiro, na Baía e nas zonas de
colonização açoriana de Santa Catarina, Rio Grande do
Sul e Pernambuco. No século XIX é levado para
o Hawaii, para o Massachussets e para a Califórnia.
Hoje o culto açoriano do Divino Espírito Santo está em
claro crescimento, tanto nos Açores como nos Estados
Unidos e a Província do Ontário, Canadá. Com o renascer da identidade açoriana no sul do Brasil, os festejos
do Divino fortificaram-se também aí. No que se refere ao
culto, ele assenta nas seguintes estruturas:

Página 15
O Hino do Espírito Santo, composto em finais do século XIX para ser tocado pelas bandas e ser cantado durante as coroações, é o mais honrado de todos os hinos, sendo sempre escutado nos Açores com grande
emoção e respeito.
No dia de Páscoa as coroas são transportadas para a
igreja, fazendo-se no final da missa a primeira coroação,
depois de coroado, o imperador parte para sua casa,
acompanhado por um cortejo. Chegados a casa do imperador, as coroas são colocadas num trono armado em
madeira revestida de papel branco e de flores, ficando
em exposição toda a semana. Todas as noites, os vizinhos e convidados reúnem-se para um pequeno convívio, que incluindo danças, recitação do terço e orações
relativas ao Divino Espírito Santo. No domingo seguinte,
as coroas partem novamente em cortejo para a igreja,
sendo recebidas à porta pelo pároco, que entoa
o Magnificat. O processo repete-se até ao Domingo do
Bodo (o sétimo após a Páscoa).

A Irmandade que é formada por irmãos, todos eles
iguais em direitos e deveres. Nas irmandades são todos
iguais, não sendo aceites diferenças por origem ou posPor: José Amaral
ses. Esta regra foi raramente violada, mas há notícia
——————————————–—-——
nalgumas ilhas de Impérios dos nobres (o mais conhee o único sobrevivente é o da Horta, hoje sob resNesta minha crónica vou falar sobre os Impérios do cido
ponsabilidade da Câmara Municipal) que apenas aceita- A coração é feita no final da missa e consiste na colocaDivino Espírito Santo que são um dos traços mais marção, pelo padre, da coroa na cabeça do imperador ou
vam irmãos provenientes da aristocracia local.
cantes da identidade açoriana, constituindo um culto
das pessoas que ele designar, e na imposição do cepque para além de marcar o quotidiano insular, determina
tro, que depois de beijada a pomba que o conclui, é
traços identitários que acompanham os açorianos para O Império é onde cada irmandade se estrutura para empunhado pelos coroados. Os fiéis assistem de pé à
todos os lugares onde a emigração os levou. Para além realizar as atividades de culto normalmente num peque- coroação, sendo por vezes cantado o Hino. Depois da
dos Açores, o culto do Divino Espírito Santo está hoje no edifício com arquitetura distinta. A arquitetura dos coroação, inicia-se o cortejo, sendo o imperador seguido
Impérios varia grandemente de ilha para ilha, variando até à porta pelo sacerdote, que canta o Magnificat.
bem vivo no Brasil e na América do Norte.
desde um simples telheiro no tardoz das igrejas na ilha
de Santa Maria até capelas vistosamente ornadas e O bodo realiza-se no 7.º domingo após a Páscoa. NesApesar da colonização dos Açores só se ter iniciado a
encimadas pela coroa imperial na ilha Terceira.
se dia, o cortejo depois de sair da igreja dirige-se ao
partir de 1432, quase 200 anos após o apogeu da douimpério, sendo as coroas e bandeiras aí colocadas em
trina de Joaquim de Fiore já ter sido condenada pelo
exposição. Frente ao império, em longos bancos corriO
Mordomo
é
o
irmão
responsável
que
cabe
coordenar
papa Alexandre IV, há no arquipélago um claro reacender daquelas doutrinas, inspirando manifestações religi- a recolha de fundos para a festa e coordenar a sua rea- dos são colocadas as esmolas (carne de vaca, pão e
osas e ações rituais e simbólicas que continuam até aos lização, sendo para tal efeito considerado a autoridade vinho de cheiro) depois de abençoadas são distribuídas.
nossos dias. Por influência dos franciscanos espiritualis- suprema a que todos os irmãos estão obrigados a estri- Os irmãos recebem-nas e todas as pessoas que passam podem livremente servir-se de pão e vinho. No entas, que foram os primeiros religiosos a instalar-se nas ta obediência.
tretanto são arrematadas as oferendas, normalmente
ilhas, partilhando com os primeiros povoadores as agruras da colonização, o culto do Divino Espírito Santo, O culto do Divino Espírito Santo é autónomo face à Igre- gado, alfenim e massa sovada. Terminado o bodo as
então em apagamento na Europa devido à crescente ja pois não depende da organização formal da mesma coroas recolhem em cortejo a casa do mordomo. A segunda-feira imediata é o Dia dos Açores, ou dia da pompressão da ortodoxia religiosa, foi trazido para as ilhas. nem necessita da participação formal do clero.
binha.
A coroa, o ceptro e o orbe são os símbolos mais imSobre as origens do culto e dos rituais utilizados, pouco
portantes do Império do Divino Espírito Santo, assumin- A função é uma refeição ritual servida a um numerose sabe, no entanto pensa-se que foram introduzidas
do o lugar central em todo o culto. É uma coroa imperial, so grupo de convidados por um dos irmãos, normalmenem Portugal pela Rainha Santa Isabel, que por sua vez
em prata, normalmente com três braços, concluída por te em resultado de um voto ou promessa. A refeição
as teria trazido de Aragão.
um orbe em prata dourada sobre o qual assenta uma consiste de "sopa do Espírito Santo" (pão seco que depomba de asas alongadas. Cada irmandade dispõe de pois é recoberto com água de cozer carne, temperada
As referências ao culto do Espírito Santo aparecem mui- uma coroa grande e duas mais pequenas. Cada coroa é com hortelã e outros condimentos), o cozido de carne,
to cedo e de forma generalizada em todo o arquipélago, completada com um ceptro em prata, encimado por uma pão de água, a massa sovada (um pão de massa doce
já que Gaspar Frutuoso, escrevendo cerca de 150 anos pomba de asas estiradas. Simboliza o império do Divino e rico em ovos) e arroz doce polvilhado com canela. Os
após o início do povoamento, já o menciona, indicando Espírito Santo e o seu poder universal. Servem para jantares organizados em honra dos lavradores que conser comum a todas as ilhas. A expansão apenas foi pos- coroar e durante o ano as coroas circulam semanalmen- tribuíram com gado ou das pessoas que deram ofertas
sível se contasse com a tolerância, ou mesmo o incenti- te entre as casas dos irmãos, que as colocam em lugar relevantes à irmandade são chamados de ceia dos criavo, da Ordem de Cristo. Também as referências a feste- de honra, rezando e louvando o Divino, todas as noites, dores.
jos feitas nas Constituições Sinodais da Diocese de An- perante elas. As coroas são também transportadas pegra, aprovadas em 1559 pelo bispo D. frei Jorge de los mordomos quando realizam peditórios.
Os foliões são pequenos grupos de até 5 pessoas, os
Santiago, demonstram que naquela altura já eram matéFoliões do Divino, que, com as suas cantigas, particiria a merecer a atenção da autoridade episcopal.
A bandeira é em damasco vermelho vivo, normalmente pam da preparação das Festas do Divino, visitando as
de dupla face, de forma quadrangular, no centro tem casas dos irmãos, cantando os feitos e os poderes do
A existência de Irmandades do Divino Espírito Santo é bordado uma pomba branca da qual irradiam para baixo Divino Espírito Santo, recolhendo donativos e marcando
já generalizada no século XVI. O primeiro hospital cria- raios de luz em branco e fio de prata. A bandeira é colo- os rituais da distribuição do bodo ou da função. Na ilha
do nos Açores (1498), a cargo da Santa Casa da Miseri- cada numa haste em madeira com cerca de dois metros de Santa Maria e no lugar da Beira, ilha de São Jorge,
córdia de Angra, recebe a designação, ainda hoje manti- de comprido, encimada por uma pomba em prata ou sobrevivem rituais que já desapareceram nas outras
da, de Hospital do Santo Espírito. A distribuição de car- latão. A bandeira acompanha a coroa e está sempre ilhas.
presente nas cerimónias litúrgicas onde se coroe.
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Memórias norueguesas

Por: Paulo Casaca
——————————————————

Depois de um atraso inicial de uma hora, o capitão do
navio de Fjord Lines anuncia sucessivos atrasos por
problemas com os motores na partida do catamarã de
Hirtshals na Dinamarca para Kristiansand na Noruega.

Afinal não é só na travessia dos canais de São Jorge ou
do Faial para o Pico que os motores dos catamarãs tendem a enguiçar e a tornar a travessia mais prolongada
que a dos navios convencionais.
O navio que era suposto demorar duas horas e um

quarto, tendo em conta o atraso levou quatro e meia, faltar para a limpeza da ordenha fixa.
mais tempo do que as três e meia a quatro do navio de
casco único da mais tradicional Color Lines (antiga E na verdade, já nos anos setenta, quando episodicaNorway Lines) leva a cobrir os 140 km de percurso.
mente trabalhei em explorações leiteiras, não tenho memória que existisse alguma que não dispusesse de orA última vez que tinha passado por Hirtshals tinha vindo denhas fixas, prática que está ainda longe de ser a nordiretamente de Oslo numa rota entretanto descontinua- ma nos Açores.
da pela Color Lines, e as travessias de ferry eram mais
frequentes a ligar as estradas norueguesas agora mais Nesta época na Noruega não há verdadeiramente noite,
cheias de pontes ou de túneis de dimensões por vezes mesmo se a Sul do círculo polar ártico, o Sol põe-se
impressionantes.
apenas brevemente sem nunca deixar de iluminar, mas
não é necessariamente ideal atravessar um pasto sob
Cheguei aos Açores em 1980 vindo precisamente da chuva para ir do quarto à casa de banho, estou de acorNoruega, e lembro-me de ter ficado surpreendido pela do, e alguma modernização seria bem-vinda.
inexistência de ferries com roll-on roll-off utilizados por
toda a Europa para cobrir distâncias semelhantes, siste- O que sempre me impressionou no confronto entre a
ma que só décadas depois se começa a utilizar entre experiência de turismo rural norueguesa e a portuguesa
nós.
foi o de a primeira ser obviamente pensada como forma
de melhorar o rendimento do agricultor, preocupação
Também então me pareceu que o sistema de pesca praticamente inexistente em Portugal.
turística praticado pelas embarcações mais tradicionais
ou o turismo rural baseado em cabines situadas perto da O português não tem qualquer problema em se adaptar
exploração teriam imensas virtualidades se aplicados a ambientes diferentes – e a vastíssima diáspora portuaos Açores, embora nestes casos a aplicação não seja guesa demonstra-o à saciedade – pelo que tão pouco
tão simples e automática como no caso dos ferries.
há qualquer razão para pensar que ele deva ter qualquer problema em adaptar em sua casa práticas que se
Passei a noite na ilha de Bokna, a Norte de Stavanger, revelem mais eficazes que as domésticas.
numa cabine rural que nada parecia ter mudado das que
eu me recordo dos anos 70. Aquecimento elétrico, mas E por isso, a Noruega faz-me sempre pensar nos Açoágua na banca da cozinha a ser trazida à mão do ponto res. Ou mais precisamente, fá-lo de há trinta e quatro
onde também estava a casa de banho, num anexo ao anos a esta parte.
estábulo onde a água corrente e quente não podiam

LOCAL

Clube Operário Desportivo
deveria ter outro tipo de apoio

O presidente do Clube Operário Desportivo (COD) considera que o apoio que é
atribuído aos clubes de futebol devia ter
em atenção o trabalho desenvolvido
pelos clubes.
Em entrevista ao site oficial do clube,
Gilberto Branquinho admite que o bom
desempenho do clube deveria ser merecedor de melhores apoios, considerando
que devia haver um prémio para quem
tem mantido a sua presença regular em
provas nacionais.
O presidente do Operário diz mesmo
que “este emblema merece melhor atenção, merece melhor avaliação, para que
possa mais anos, ser uma referência no
plano nacional”.

Gilberto Branquinho, nesta entrevista,

faz um balanço positivo da época que
agora findou, onde o clube voltou a
apostar na formação.
O presidente do COD recorda que em
termos financeiros, não foi um ano fácil,
face aos diversos cortes nos apoios,
mas acredita que com imaginação é
possível dar a volta, mas recorda que,
sem os devidos apoios, a dignificação
dos Açores e a Lagoa poderá estar em
causa.
Quanto à próxima época, Gilberto Branquinho diz que a direção está a preparar
a equipa principal, estando em vista algumas contratações para que a mística
e cultura do Operário possa continuar.

DL
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Crianças dos CATL’s da Lagoa
viajaram até à ilha do Pico

Os Centros de Atividades de Tempos
Livres, geridos pela Câmara Municipal
de Lagoa, proporcionaram uma viagem
e colónia de férias às crianças que se
encontram no 4º ano e a frequentar
aqueles centros.
Desenvolvido há seis anos consecutivos,
este projeto, que teve a duração de quatro dias, visa dar a conhecer outros locais paisagísticos, especificidades culturais e proporcionar momentos de lazer,
ao mesmo tempo que se trabalha as
competências pessoais e sociais dos
educandos como a autonomia, a responsabilidade e o trabalho de grupo.
Segundo uma nota da autarquia, nesta
viagem foram contempladas atividades
de lazer e de cultura e momentos de
convívio. Para além de visitarem o Mu-

seu do Vinho, o Museu dos Baleeiros, o
Centro de Artes e de Ciências do Mar, a
Biblioteca Municipal de São Roque do
Pico, a Casa da Montanha, as Grutas
das Torres, a Paisagem da Cultura da
Vinha, tiveram a oportunidade de mergulhar em zonas balneares únicas, dar um
passeio de barco com visualização “in
loco” de cetáceos e, ainda, o privilégio
de escutar num serão as estórias de
dois baleeiros naturais da ilha.
Graças a este projeto já se deu a oportunidade a cerca de 40 crianças de viajarem, muitas delas pela primeira vez,
para destinos como Santa Maria, Terceira, Faial, Alentejo e, este ano, Pico, contribuindo para o seu enriquecimento pessoal e cultural, revela uma nota da autarquia lagoense.
DL/CML
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