
Juventude Socialista da 
Lagoa vai a eleições 
este mês de junho 
 
Um grupo de jovens empenhado na defesa da 
sua terra e nos ideais de esquerda reuniu, no 
sentido de dinamizar a concelhia da Juventu-
de Socialista de Lagoa. 
 
O principal motivo desta reunião foi o da cons-
trução de uma estrutura local com uma nova 
geração, tentando não só garantir a sua    
sustentabilidade futura, mas igualmente pro-
mover um debate de ideias com o jovens   
lagoenses, concretizando atividades que   
promovam a juventude, mas que também   
possam viabilizar a sua participação ativa na 
vida pública do concelho de Lagoa, disse hoje 
a estrutura local. 
 
Para efeitos formais, as eleições para o núcleo 
da Juventude Socialista Lagoa decorrerão no 
próximo dia 16 de junho. 
 
“A Secção do PS Lagoa disponibiliza-se, des-
de já, a trabalhar com estes jovens e com eles 
construir o futuro do PS, mas também o futuro 
da Lagoa, na defesa de uma melhoria cons-
tante das condições de vida das suas popula-
ções, na promoção do desenvolvimento     
sustentável e na criação de oportunidades que 
viabilizem o emprego para os jovens           
lagoenses”, lê-se. 

DL/PS-Lagoa A “Associação Musical de Lagoa” 
foi formalmente constituída no dia 
30 de Novembro de 2007.   
 
Trata-se de uma associação que 
tem como principal objetivo divul-
gar a cultura musical no Concelho 
de Lagoa.   

A Associação Musical de Lagoa 
funciona em duas valências: uma 
Orquestra Ligeira e uma Academia 
de Música. 
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Associação Musical da Lagoa aposta 
na formação dos jovens 

Autarquia 
aprova novo  

regulamento e 
Gestão das   

Habitações de 
Arrendamento 

Social 
Página 3 

Expolab recebe, 
este mês, o  

Fórum “Europa – 
Sustentabilidade 
e Uso Eficiente de    

Recursos” 
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Nesta Edição: 

 

Lagoa acolheu o projeto “Um Dia Pela 

Vida” (p.2) 

Praia da Baixa D’Areia ganha Bandeira 

Azul (p.3) 

PCP Açores assinalou o Dia do Pescador 

na Lagoa (p.4) 

Lagoa recebeu Campeonato Regional de 

Patinagem Artística (p.5) 

Autarquia pretende homologação do trilho 
pedestre “ Janela do Inferno” (p.6) 
 
Expolab recebeu “Feira das Profissões: 
Vocação e Emprego” (p.8) 
 
Filarmónica Fraternidade Rural de Água 
de Pau lança o seu segundo CD (p.9) 
 
Património Religioso esteve em debate na 
Lagoa (p.10) 
 
Convento dos Franciscanos recebeu 
“Serão de estórias em noite de lua no-
va” (p.11) 
 
Lagoa organiza Exposição fotográfica 
“Lagoa debaixo e fora de água” de Nelson 
Raposo (p.12) 
 
Complexo de Piscinas da Lagoa recebeu 
simulacro de salvamento (p.13) 
 
Autarquia garante emprego a mais de 30 
lagoenses (p.14) 
 
Época Balnear começa a 14 de junho na 
Lagoa (p.16) 
 
Escola da Lagoa é uma das vencedoras 
dos XXV Jogos Desportivos Escolares 
(p.16) 
 

__________________________________________________________________________________________ 

Urge classificar o património          
religioso e despertar as pessoas para 

o seu reconhecimento 
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A Câmara Municipal de Lagoa 
apresentou a proposta do regula-
mento do Conselho Municipal de 
Juventude de Lagoa, em última 
reunião ordinária de Assembleia 
Municipal, a qual foi aprovada 
por unanimidade. 
 
O concelho de Lagoa apresenta 
uma grande percentagem de 
jovens na sua população e a 
criação deste Conselho vem 
precisamente no âmbito do   
enquadramento das políticas de 
juventude, sendo relevante o 
envolvimento dos jovens na vida 
política, social, económica e   
cultural do município. 
 
Segundo o Presidente da Câma-
ra Municipal de Lagoa, “importa 
assegurar a criação de um fórum 
que privilegie o diálogo com os 
jovens no município de Lagoa 
porque as políticas públicas    
dirigidas à juventude assumem, 
nos dias de hoje, uma transver-
salidade indiscutível, sendo que, 
o diálogo permanente com os 
cidadãos acarreta incontestáveis 
vantagens para as instituições 
públicas, estimulando mecanis-
mos de democracia participativa 
e aberta a todos”. 

O Regulamento apresentado 
refere-se, essencialmente, aos 
objetivos da criação do Conselho 
Municipal da Juventude de    
Lagoa, à sua composição, orga-
nização e funcionamento, bem 
como à explicitação dos direitos 
e deveres dos membros        
constituintes deste Conselho que 
nos termos do regulamento será 
constituído pelo Presidente da 
Câmara Municipal que preside; 
um membro da Assembleia Mu-
nicipal de cada partido ou grupo 
de cidadãos eleitores representa-
dos na Assembleia Municipal; 
um representante de cada asso-
ciação juvenil, legalmente consti-
tuída, com sede no município; 
um representante de cada     
associação de estudantes do 
ensino básico, secundário e do 
ensino superior, legalmente 
constituída, com sede no municí-
pio; um representante de cada 
organização de juventude parti-
dária de      partido que tenha 
concorrido às   últimas eleições 
para o município; um represen-
tante de cada associação     
equiparada a associação juvenil, 
nos termos da   alínea b) do arti-
go 65.º do Decreto Legislativo 
Regional n.º 18/2008/A, de 7 de 

julho, com sede no município; 
um  representante de cada    
associação socioprofissional de 
jovens sedeadas no município; 
um           representante, até aos 
35 anos, de cada freguesia do 
município, designado pelas res-
petivas assembleias de fregue-
sia; três representantes, até aos 
35 anos, residentes no municí-
pio,        designados pela respeti-
va Assembleia Municipal. 
 
O Conselho Municipal da Juven-
tude de Lagoa será um órgão 
consultivo acerca de matérias 
relacionadas com as políticas de 
juventude e irá promover a parti-
cipação dos jovens lagoenses 
nomeadamente na definição e 
execução das políticas de     
juventude do município, no    
desenvolvimento local, no         
aprofundamento do conhecimen-
to dos indicadores económicos, 
sociais e   culturais relativos à 
juventude, bem como na promo-
ção e discussão de matérias 
relativas às aspirações e neces-
sidades da população jovem do 
município. 
 

DL/CML 

Foi instituído na Região o 
direito dos trabalhadores da 
administração pública local 
auferirem, em igualdade de 
circunstâncias com os traba-
lhadores da administração 
pública regional, a remunera-
ção complementar. 
 
Esta remuneração, tal como 
decorreu da sua aprovação 
por unanimidade no parla-
mento regional, é um direito 
atribuído aos trabalhadores, 
destina-se a compensar a 
quebra de rendimentos dos 
trabalhadores e o seu paga-
mento deve constituir um de-
ver das administrações públi-
cas. 
 
O não pagamento da remune-
ração complementar aos tra-
balhadores da câmara munici-
pal da Lagoa constitui a que-
bra de um dever para com 
esses trabalhadores, conside-
rou o PSD da Lagoa, no de-
correr da última Assembleia 

Municipal. 
 
Referem os social-democratas 
que, a decisão da autarquia 
traduz-se, igualmente, numa 
penalizadora discriminação 
dos trabalhadores da câmara 
municipal da Lagoa em rela-
ção aos restantes trabalhado-
res de todas as outras autar-
quias regionais, onde a remu-
neração complementar é pa-
ga. 
Os eleitos do PSD propose-
ram o voto em que solicitavam 
à Assembleia Municipal da 
Lagoa de protestar contra a 
decisão de não pagar a remu-
neração complementar aos 
trabalhadores da autarquia. 
 
Voto que acabou por ser rejei-
tado pela maioria socialista, 
tendo apenas os votos favorá-
veis do PSD e CDS-PP. 
 

DL/PSD-A 

Autarquia Lagoense cria Conselho    
Municipal de Juventude 
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A cidade de Lagoa, foi o quinto e último concelho a       
receber o projeto “Um Dia Pela Vida Fajã de Baixo”. 
 
A iniciativa, que arrancou no dia 08 de março, está   
assim apresentada em todos os concelhos da maior ilha 
açoriana e tem, desde o seu início, desenvolvido várias 
atividades. 
 
Segundo a organização, este movimento desenvolve-se 
no âmbito do programa internacional da American    
Cancer Society “Relay For Life” e tem como principais 
objetivos informar, educar e angariar fundos para os 

programas de prevenção e rastreio da Liga Portuguesa 
Contra o Cancro. 
 
Na apresentação do projeto, que decorreu no Auditório 
Municipal da autarquia lagoense, a vice-presidente da 
Câmara Municipal, Cristina Decq Mota, demonstrou a 
satisfação do concelho associar-se a este projeto, acres-
centando que “as pessoas aqui presentes têm responsa-
bilidades na área social e, por isso, trata-se de um desa-
fio que nos vêm aqui deixar, e com muita responsabilida-
de pretendemos cumpri-lo”. 
 
A responsável adiantou ainda que “de uma forma geral, 
pretendemos perceber até que ponto é que esta nossa 
colaboração pode ir e estamos certos que podemos  
fazer um trabalho muito válido”.  
 
A cerimónia de apresentação contou ainda com uma 
intervenção da enfermeira Graça Araújo, também      
vereadora na Câmara Municipal de Lagoa, que anunciou 
que a autarquia pretende desenvolver “uma ação de 
sensibilização de informar e educar que será junto dos 
nossos adolescentes”.  
 
A apresentação contou ainda com a intervenção da  
Coordenadora Local do projeto, enfermeira Elvira      
Pimentel, que explicou os seus objetivos e princípios 

orientadores. 
 
Por sua vez, a professora Leonor Melo, diretora da   
Escola Superior de Enfermagem de Ponta Delgada, 
apresentou uma conferência subordinada ao tema 
“Prevenir a doença oncológica”. 
 
A sessão de encerramento contou com a atuação do 
Grupo de Cantares Tradicionais de Santa Cruz. 
 
O projeto “Um Dia Pela Vida Fajã de Baixo” decorre até 
dia 14 de junho, dia da Festa de Encerramento, a decor-
rer no Parque Urbano de Ponta Delgada.  

DL/UPV 

Cidade de Lagoa acolhe projeto “Um Dia Pela Vida” 

PSD contra a decisão do 
não pagamento da    

remuneração comple-
mentar na Lagoa 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

Pousada da Juventude  
disponibiliza Posto de 

Atendimento ao Público 
até à meia noite 

 
Desde o dia 1 de maio, para além dos seis postos de atendi-
mento já existentes nas diversas freguesias do concelho, a 
Câmara Municipal de Lagoa disponibiliza à população lagoen-
se mais um Posto de Atendimento ao Público, desta vez na 
Pousada da Juventude de Lagoa.  
 
O posto de atendimento da Atalhada foi assim transferido para 
a Pousada, onde agora as pessoas poderão deslocar-se todos 
os dias, das 8h00 às 00h00 incluindo sábados, domingos e 
feriados para aí pagar a água, preencher requerimentos diver-
sos, solicitar o cartão do idoso, solicitar licenças diversas, entre 
outros serviços.  

DL/CML 

_____________________________________________ 



A Câmara Municipal de Lagoa 
apresentou a proposta do Regula-
mento Municipal de Gestão das 
Habitações de Arrendamento So-
cial. 
 
Trata-se de um regulamento que 
visa definir os critérios de atribui-
ção das habitações sociais que 
são património do município, no 
regime de renda apoiada e que 
estabelece o regime de gestão 
social e patrimonial do Parque 
Habitacional do Município, definin-
do os direitos e deveres dos ar-
rendatários destas habitações, 
clarificando as suas obrigações, 
nomeadamente na manutenção e/
ou execução de obras que visam 
melhorias no interior das habita-
ções. 
 
Segundo a autarquia lagoense, o 
Parque Habitacional Municipal 
tem vindo a crescer e a gestão 
dessa realidade, quer na vertente 

social, quer na vertente da manu-
tenção do edificado, exige, da 
parte da Câmara Municipal, um 
esforço operativo cada vez maior, 
de forma a incrementar o bem-
estar dos munícipes, pese embo-
ra a autarquia seja proprietária de 
cerca de 200 fogos, este número 
é insuficiente para dar resposta 
positiva às inúmeras carências de 
habitação que diariamente che-
gam ao serviço de ação social da 
autarquia. 
 
“A habitação é, sem dúvida, a 
expressão mais visível da condi-
ção social das populações, daí 
que o realojamento dos agrega-
dos familiares em habitações con-
dignas seja, nos últimos anos, 
uma das prioridades do município 
de Lagoa, bem como a recupera-
ção do parque habitacional e a 
criação de equipamentos de utili-
zação coletiva, potenciadores de 
uma integração social”, refere 

uma nota da autarquia. 
 
Neste seguimento, o Regulamen-
to Municipal de Gestão das Habi-
tações de Arrendamento Social 
tem por objetivo uma gestão efici-
ente dos recursos existentes, im-
pedindo o perpetuar de situações 
injustas e lesivas dos interesses 
dos verdadeiramente carencia-
dos. 
 
A atribuição de uma habitação 
não esgota o campo de atuação e 
de responsabilidade do município, 
daí que um longo e continuo tra-
balho seja realizado com os muní-
cipes na adaptação à nova habita-
ção, no enraizamento ao local e 
no melhoramento das suas com-
petências pessoais e sociais, em 
articulação com as diferentes ins-
tituições que integram a rede soci-
al do concelho. 

DL/CML 
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Autarquia aprova novo regulamento 
de Gestão das Habitações de               

Arrendamento Social 

Praia da Baixa d’Areia ganha bandeira azul 
Já está confirmado oficialmente que a praia da Bai-
xa d´ Areia na Caloura, freguesia de Água de Pau, 
irá ostentar a Bandeira Azul no próximo verão, pas-
sando a Lagoa a ter três zonas balneares galardoa-
das com Bandeira Azul. 
 
Trata-se de uma atribuição que veio na sequência 
dos investimentos levados a cabo pela Câmara Mu-
nicipal de Lagoa, nomeadamente o Saneamento 
Básico da freguesia de Água de Pau e a requalifica-
ção da zona da baixa d’ Areia e a Estação de Trata-
mento de Águas Residuais (ETAR) aí existente, que 
vieram dar condições de excelência a este local, 
que no verão passado já teve vigilância na praia. 
 
A autarquia salienta, numa nota de   imprensa, a 

sua satisfação pela atribuição da 3ª bandeira azul à 
Lagoa, sendo que,  e segundo é referido, “este é o 
melhor troféu que se pode exibir pelo trabalho feito 
na freguesia, principalmente na zona da Baixa d´ 
Areia que, em termos ambientais, é um espaço de 
lazer, de atração e de convívio e que agora passa a 
ser também uma zona balnear de excelência.” 
 
Recorda a nota que a aposta da autarquia lagoense 
consiste na dinamização das zonas balneares do 
concelho, dotando-as de melhores condições, de 
modo a motivar a atracão de muitos visitantes pela 
qualidade e excelência dos serviços prestados. 
 

DL/CML 

Vencedores do       
Concurso de Maios 

A Câmara Municipal de Lagoa organizou este ano a 18.ª 
edição do concurso de Maios que já é uma tradição no con-
celho de Lagoa e que, ano após ano, conta com a participa-
ção de diversas entidades, associações e particulares que 
insistem em preservar este costume. 
 
Esta edição, contou com a participação de 24 concorrentes, 
nomeadamente instituições, particulares e escolas, entre 
eles, CATL e CEFAL de Lagoa, CATL Lagoa – 1.º ciclo, 
CATL Lagoa – 2.º ciclo, Museu Etnográfico do Cabouco, 
Casa do Povo do Cabouco, Lar de Santo António – Santa 
Casa da Misericórdia, Lar de Jovens em Risco – Santa 
Casa da Misericórdia, Escola EB/JI Dr. José Pereira Bote-
lho, Fátima Matos, ATL da Santa Casa da Misericórdia de 
Santo António – Lagoa, Marco Aurélio da Costa Pacheco, 
Centro Social e Cultural do Cabouco – Clube de Leitura, 
Centro Social e Cultural do Cabouco – Valência de Anima-
ção de Rua, Centro Social e Cultural do Cabouco – Ludote-
ca Jovem, Mercearia Central – Casa Tradicional, Junta de 
Freguesia de Água de Pau, Centro Social e Cultural de São 
Pedro, EB1/JI Tavares Canário, Maria dos Anjos Baganha, 
Rogério Cruz Ferreira, Sara Filipa Pimentel Joaquim Andra-
de, Paulo Jorge Rego Almeida, Cármen de Lurdes Rego 
Bernardo Franco e José António Gouveia Fernandes, no-
tando-se o grande interesse da população lagoense em 
manter viva esta tradição. 

 
Os vencedores foram José António Gouveia Fernandes que 
arrecadou o 1º Prémio, com o 2º prémio foi galardoado o 
maio de Marco Aurélio Pacheco e com o 3º prémio o ATL 
da Santa Casa da Misericórdia de Santo António – Lagoa. 
 
O júri teve como principais critérios de avaliação a originali-
dade e criatividade, a estética e harmonia, as cores, as 
formas e materiais utilizados, bem como a mensagem sub-
sequente ao maio, havendo um prémio monetário para os 
três melhores maios a concurso. 
 

DL/CML 

______________________________________________________________________________________ 
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PCP Açores assinalou o Dia do Pescador na Lagoa 
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Comemorou-se este sábado, dia 31 de maio, o Dia do 
Nacional Pescador, um dia destinado a assinalar a im-
portância da profissão de pescador e a necessidade de 
dignificação e valorização dos profissionais da pesca. 
 
A consagração do dia 31 de Maio corresponde à entrada 
em vigor da Lei 15/97, que decorreu de uma proposta do 
PCP na Assembleia da República, e que instituiu pela 
primeira vez os direitos sociais básicos para os pescado-
res, como o caso da regulamentação da celebração de 
contratos de trabalho; da consagração de direitos, deve-
res e garantias de pescadores e armadores; da definição 
da duração do tempo de trabalho e do direito a férias e 
ao subsídio de férias e de Natal, referem os comunistas 
açorianos. 
 
Segundo o PCP, esta Lei veio trazer justiça aos pesca-
dores e às suas famílias, defendendo um sector funda-
mental para a nossa economia, dando valor a esta pro-
fissão nobre e difícil, sendo um avanço civilizacional 
histórico, que tem de ser preservado e aprofundado. 
 
Mas apesar de consagrados na Lei muitos destes direi-
tos continuam a não ser respeitados e impõem-se conti-
nuar a lutar pela sua efectivação para todos os pescado-
res. Por toda a região, acentuam-se as dramáticas e 

precárias condições de vida dos pescadores e das suas 
famílias. Reduzem-se as capturas e desvalorizam-se os 
produtos da pesca para os pescadores, ganham os co-
merciantes e intermediários, quem arrisca e se esforça 
cada vez mais vê os seus rendimentos a reduzirem-se, 
diz o PCP Açores. 
“Os armadores porque não vêm recompensados os seus 
esforços nos preços de primeira venda, o esforço finan-
ceiro para com os incomportáveis compromissos à ban-
ca, o aumento dos combustíveis e outros custos são 
igualmente grandes constrangimentos”. 
 
Recorda o PCP que os pescadores passam meses intei-
ros com baixíssimos rendimentos, sobre os quais são 
ainda carregados pesados descontos, sem que sejam 
compensados com a devida e justa proteção social. “A 
sua situação é muitas vezes agravada pelas duras con-
dições meteorológicas que impedem o normal desenvol-
vimento da atividade e que não são compensadas pelo 
valor exíguo do Fundopesca nem por apoios reforçados 
nos períodos de defeso”. 
 
Os comunistas referem que o Governo Regional recusa 
aumentar esta compensação à inatividade por mau tem-
po, tratando-a como uma benesse que atribui arbitraria-
mente aos pescadores, esquecendo que estas verbas 

são descontadas pelos próprios pescadores e por isso 
lhes pertencem por inteiro. 
 
Na opinião do PCP, a Política Comum de Pescas veio 
prejudicar ainda mais a frota artesanal e agravar a situ-
ação dos pescadores portugueses, decretando a aber-
tura dos nossos recursos piscícolas às grandes frotas 
estrangeiras, que têm um impacto destrutivo sobre os 
nossos recursos naturais, e impondo uma liberalização 
do mercado dos produtos da pesca que reduziu ainda 
mais os rendimentos dos pescadores. 
 
Para os comunistas, só poderá existir uma pesca      
sustentável se os recursos forem geridos localmente 
pelas autoridades e pelas comunidades piscatórias. É 
preciso repor urgentemente as 200 milhas da nossa zo-
na económica exclusiva e voltar a fiscalizar o mar dos 
Açores, dever que o Estado Português abandonou   
completamente nos últimos anos, com gravíssimos   
prejuízos para o país e para os pescadores açorianos, 
referem. 
 
Para o PCP, assinalar o Dia do Pescador é também rea-
firmar a determinação de continuar a luta pela defesa 
dos pescadores e do sector das pescas, pela melhoria 
das suas condições de trabalho e das suas remunera-
ções, pela fixação de um preço mínimo garantido e de 
uma margem máxima de lucro para os comerciantes e 
intermediários, pela defesa do mercado interno e pelo 
apoio à indústria conserveira, pela promoção do consu-
mo dos produtos regionais, pela garantia da retribuição 
compensatória pelo mau tempo, e pelos períodos de 
defeso, pelo acesso a custo reduzido aos combustíveis e 
outros apoios à atividade. 
 
O PCP volta a defender a criação de uma Escola Profis-
sional de Pescas que qualifique os profissionais da pes-
ca nas suas múltiplas funções, pelo incentivo ao regime 
de contrato de trabalho na pesca e pela alteração e au-
mento do valor do Fundopesca, deixando de ser arbitra-
riamente atribuído pelo Governo Regional e passando a 
funcionar como um verdadeiro sistema previdencial com-
plementar dos pescadores. 

DL/PCP-A 
 



 

A Associação Patinagem Ponta Delgada 
com a colaboração do Clube de Patina-
gem de Santa Cruz realizou o Campeona-
to Regional Patinagem Artística’14. O 
evento, que apurou os atletas para os 
nacionais, decorreu no último fim-de-
semana, no pavilhão da Escola Secundá-
ria da Lagoa.  
 
Em prova estiveram quatro clubes, num 
total de 33 atletas, sendo 21 atletas do 
Clube Patinagem Santa Cruz, sete do 
clube Patinagem Vila das Capelas, quatro 
da Escola Patinagem Ponta Delgada e um 
do Clube Desportivo Escolar Roberto 
Ivens.  
 
Este Campeonato Regional é uma prova 
que se destina aos atletas que tem míni-
mos de participação para os nacionais, 
mínimos que são muito exigentes, sendo 
que dos 268 atletas inscritos na patinagem 
artística, apenas 33 os têm. 
 
Uma prova que acaba por ser também, 
segundo o presidente da Associação de 
Patinagem de Ponta Delgada, uma prepa-
ração para os nacionais. 
 
José Raimundo, em declarações ao Jornal 
Diário da Lagoa, refere que a patinagem 
artística em São Miguel tem crescido mui-
to, sendo que nos últimos dois anos entra-
ram para a modalidade perto de 80 novos 
atletas.  

O responsável destaca o trabalho que os 
clubes têm realizado, para que esse cres-
cimento se efetivasse, colocando o objeti-
vo em conseguir os 300 atletas federados 
até ao final do ano.  
 
Atualmente são 268 atletas inscritos na 
patinagem artística, distribuídos por sete 
clubes.  
 
Quanto aos nacionais, que arrancam já no 
próximo mês de junho, José Raimundo diz 
que a Associação tem boas expetativas, 
sendo que nos últimos anos, os Açores 
têm marcado presença sempre no top 10, 
com atletas a manter o pódio, havendo 
igualmente alguns atletas açorianos com 
objetivos para a Taça da Europa, tendo já 
participado Ana Soares (2008-2011) e 
Cátia Rebelo 2011-2013). 
 
A organização contou com o apoio da 
Câmara Municipal de Lagoa, Junta Fre-
guesia de Santa Cruz, Associação de Pati-
nagem de Ponta Delgada, Serviço do Des-
porto de São Miguel e Escola Secundária 
de Lagoa.  
Os juízes nomeados pela APPD foram: 
Juiz árbitro Telma Martins, juízes cotação: 
Cláudia Correia e Carolina Borges e Cal-
culadores Nuno Tavares e Letícia Carrei-
ro. 
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Lagoa recebeu Campeonato Regional de Patinagem Artística 

Quadro da classificação:  
 
Classificação coletiva 
 
1.º lugar: Clube Patinagem Santa Cruz 
(CPSC); 2.º lugar: Clube Patinagem Vila 
de Capelas (CPVC); 3.º lugar: Escola 
Patinagem Ponta Delgada (EPPD);  4.º 
lugar: Clube Desportivo Escolar Roberto 
Ivens (CDERI).  
 
Classificação Individual 
 
Infantis: Nicole Silva (CPVC) 1.º lu-
gar, Cecília Medeiros (CPSC) 2.º lugar, 
Catarina Farias (CPVC) 3.º lugar, Salima 
Moniz (CPSC) 4.º lugar, Inês Silva 
(CPSC) 5.º lugar e Gonçalo Perei-
ra (CPSC) 1.º lugar nos infantis masculi-
nos. 
 
Iniciados: Priscila Oliveira (CPSC) 1.º 
lugar, Inês Cimbron (CPSC) 2.º lu-
gar, Maria João Porteiro (EPPD) 3.º lu-
gar, Chantal Pereira (EPPD) 4.º lugar, 
Inês Sousa (CPSC) 5.º lugar. Iniciados 
masculinos: António Lopes (CPSC) 1.º 
lugar e Rubem Pimenta (CDERI) 2.º 
lugar. 
 
Cadetes: Joana Raposo (CPSC) 1.º lu-

gar, Valéria Pereira (CPSC) 2.º lugar, 
Diana Chaves (CPVC) 3.º lugar, Sabrina 
Alves (CPVC) 4.º lugar, Sofia Cimbron 
(CPSC) 5.º lugar, Maria Antónia Sousa 
(CPSC) 6.º lugar. Cadetes masculinos: 
Daniel Moniz (CPSC) 1.º lugar,  Luís 
Lopes (CPSC) 2.º lugar e Pedro Revore-
do (CPVC) 3.º lugar. Pares artísticos: 
Sabrina Alves e Pedro Revoredo 
(CPVC) 1.º lugar.  
 
Juvenis: Lia Moreira 1.º lugar, Mariana 
Botelho 2.º, Tatiana Lopes 3.º, Alexan-
dra Albano 4.º e Cátia Rebelo 5.º todas 
do (CPSC) e Rodrigo Coelho (CPVC) 1.º 
lugar nos juvenis masculinos.  
 
Juniores: Mariana Viveiros (CPVC) 1.º 
lugar, Cíntia Viegas (EPPD) 2.º lugar e 
Barbara Amaral (EPPD) 3.º lugar.  
 
Seniores: Cátia Borges (CPSC) 1.º lu-

gar e Telmo Ferreira (CPSC) 1.º Lugar 

nos seniores masculinos. 



A Junta de Freguesia do 
Cabouco reuniu, no pas-
sado dia 8 de maio de 
2014, com a Direção Regi-
onal de Habitação para 
apresentar o seu novo 
executivo, presidido por 
César Pacheco. A reunião 
serviu, ainda, para anali-
sar casos pendentes e 
emergentes de habitação 
degradada no Cabouco.  

Segundo uma nota de 
imprensa, no decorrer do 
encontro, César Pacheco 
afirmou que a recupera-
ção das habitações é uma 
prioridade do seu manda-
to, sendo, por isso mes-
mo, importante estabele-
cer laços de parceria e de 
cooperação com aquela 
entidade.  
 

Com esta iniciativa, a Jun-
ta de Freguesia do Cabou-
co pretende auxiliar as 
famílias mais carenciadas 
da sua comunidade pro-
movendo a preservação e 
reabilitação das habita-
ções, dotando as residên-
cias de conforto, salubri-
dade e segurança. 
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Câmara da Lagoa garante      
deslocação do jovem Martim     

Faria ao México 
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A Câmara Municipal de Lagoa apresen-
tou uma candidatura à acreditação do 
trilho pedestre “Janela do Inferno”, que 
se encontra inserido na Rota da Água. 
 
Com vista a obter um percurso pedestre 
classificado e no âmbito do desenvolvi-
mento turístico do concelho, a Câmara 
Municipal de Lagoa decidiu apostar nu-
ma clara e eficiente manutenção e dina-
mização para certificar os trilhos pedes-
tres do concelho. Neste sentido, João 
Ponte, presidente do município, refere 
“ser propósito deste executivo camarário 
homologar alguns trilhos como forma de 
atrair mais visitantes ao concelho, como 
é o caso do trilho pedestre “A Janela do 
Inferno”. 
 
Situado no lugar dos Remédios, na fre-
guesia de Santa de Cruz, o trilho pedes-
tre da “Janela do Inferno” compreende 
uma extensão de 7,82 Km, num percurso 
que tem a duração de aproximadamente 
3h30. Ao longo de quase todo o percurso 
existem diversificadas edificações de 
condutas de água para o abastecimento 
da população e a vista é privilegiada, 
podendo vislumbrar-se tanto o concelho 
de Lagoa, como o de Ponta Delgada, 
para além da vista panorâmica do Pico 
da Barrosa. 

 O trilho em causa é de terra batida, tem 
início no parque de merendas dos     
Remédios e desenvolve-se pela estrada 
dos Romeiros, que sobe em direção à 
Lagoa do Fogo. Este é constituído por 
antigos aquedutos que servem de passa-
gem em forma de túnel. É de salientar 
que estes aquedutos, no passado, servi-
am a antiga Fábrica do Álcool da Lagoa 
e atualmente servem de abastecimento 
público à população do concelho. 
 
A denominação deste trilho justifica-se 
pelo facto de, no encontro de uma pare-
de traquítica vertical, rica em nascentes 
e com diversas estruturas de captação 
de água ser possível observar uma cavi-
dade, criada pelo poder da água, que 
ficou popularmente conhecida por 
“Janela do Inferno”. 
 
Para a autarquia lagoense, o Turismo 
continua a ser um setor estruturante e 
fundamental para o desenvolvimento da 
atividade económica local, visto que, 
cada vez mais os turistas que visitam os 
Açores praticam pedestrianismo, bem 
como os próprios residentes no arquipé-
lago que, cada vez mais praticam este 
tipo de atividades.  
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O Presidente da Câmara Municipal de 
Lagoa, acompanhado do seu executivo, 
reuniu no Caloura Hotel com a sua dire-
tora, para uma reunião que visou traçar 
algumas estratégias conjuntas para o 
desenvolvimento turístico do concelho 
de Lagoa. 
 
Na ocasião João Ponte começou por 
apresentar a disponibilidade do municí-
pio para colaborar com o Caloura Hotel, 
numa perspetiva de atrair mais pessoas 
para o concelho e consequentemente 
promover uma maior sustentabilidade 
dos investimentos e a promoção da eco-
nomia local. 
 
Assim, o edil lagoense aproveitou o mo-
mento para apresentar algumas propos-
tas de promoção turística, começando 
por entregar um desdobrável bilingue, 
concebido pela autarquia, com o mapa 
do Concelho. Fez saber que a Câmara 
Municipal de Lagoa encontra-se a recu-
perar 3 trilhos da Rota da Água, sendo 
pretensão da autarquia agendar uma 
visita conjunta e experimental com os 
turistas do Hotel. Para além disso suge-
riu uma eventual parceria entre a Câma-
ra Municipal e o Caloura Hotel para que 

os turistas do Hotel possam usufruir de 
condições especiais de utilização do 
Complexo Municipal de Piscinas e do 
Aquafit. Terminou referindo que está a 
ser construído um Posto de Turismo do 
Mar na zona do Porto da Caloura, em 
parceria com uma empresa ligada aos 
desportos náuticos, também com vista à 
dinamização turística. 
 
Por seu turno, a diretora do Hotel mani-
festou o seu agrado com as propostas 
apresentadas, considerando-as interes-
santes e viáveis, pelo que, manifestou a 
sua disponibilidade para cooperar com o 
município, acrescentando mais algumas 
sugestões nesse sentido. Assim, acres-
centou que, por parte da Câmara Muni-
cipal, poderão ser dinamizadas visitas 
guiadas pelos museus e trilhos do con-
celho. 
 
A reunião terminou, tendo ficado o com-
promisso de cooperação entre ambas 
as partes de trabalharem conjuntamen-
te, sempre que possível, em prol da 
promoção e da dinamização turística do 
concelho de Lagoa. 

DL/CML 

A Câmara Municipal de Lagoa, acaba 
de anunciar que irá apoiar financeira-
mente as despesas de deslocação do 
jovem Martim Faria ao México através 
do Fundo de Emergência Social com 
uma verba no valor de 5.000 euros. 
 
O autarca, João Ponte, que se encontra 
fora da região, já contatou telefonica-
mente a avó do jovem Martim a dar co-
nhecimento sobre a decisão da Câmara 

Municipal de Lagoa. 
 
João Ponte, teve o primeiro contato com 
o Martim quando visitou a casa da avó 
onde residia com a mãe, tendo na altura 
ficado sensibilizado com a situação, o 
que levou a que o Martim e os seus pais 
e irmão tenham sido realojados numa 
moradia da autarquia onde ainda resi-
dem. 

DL/CML 

Junta de Freguesia do  Cabouco 
reúne com a    Direção   Regional 

de Habitação 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Autarquia da Lagoa pretende 
homologação do trilho pedestre   

“Janela do Inferno” 

Autarquia empenhada na          
dinamização turística do            

Concelho de Lagoa 



O estado da saúde da população portu-
guesa, nas primeiras décadas do séc. 
XX, não era dos melhores. As condições 
de higiene e sanidade, associada à falta 
de socorros eficazes, faziam com que a 
taxa de mortalidade ainda fosse muito 
elevada. Várias eram as doenças que se 
desconhecia a causa ou o nome. Às do-
enças infeciosas, juntava-se o desequilí-
brio alimentar por escassez de comida ou 
excesso de bebida.  
 
A rede hospitalar era pouca mas, as clas-
ses populares frequentá-la-iam se não 
resultasse, primeiro, um remédio caseiro 
ou se fossem extremamente pobres e a 
burguesia e a aristocracia faziam-se tratar 
em casa, com exceção da necessidade 
de uma cirurgia. Como a maioria das ca-
sas não dispunha de casa de banho, as 
pessoas lavavam-se parcialmente e, nor-
malmente em dias festivos é que toma-
vam banho completo. Mas, eram propa-
gandeados muitos produtos de higiene 
como, sabões e sabonetes, pastas de 
dentes, loções e tónicos, pós-de-talco, 
águas-de-colónia, cremes e perfumes ou 
utensílios como pentes, escovas, espon-
jas, limas e tesouras para unhas. 
 
No caso do concelho lagoense, as ques-
tões da higiene e da saúde pública eram 
uma preocupação crescente no início do 
século XX. Em relação aos profissionais 
de saúde, havia enfermeiro, subdelegado 
de saúde do concelho e farmacêutico, 
que para os indigentes os serviços pres-
tados eram gratuitos. Em 1913 surge a 
proposta da criação de um lugar de par-
teira devido ao perigo deste serviço ser 
entregue a pessoas incompetentes e sem 
qualificação, normalmente habilidosas ou 
familiares da mulher que estaria para ser 
mãe. 
 
Em relação ao acompanhamento médico, 
aparecem casos descritos como sendo 
negligência, relatados na imprensa da 
época pois, muitas vezes, era o Cura 
chamado em vez de um profissional de 
saúde ou mesmo sendo este convocado, 
em situações de indigentes, como não 
advinha proveito monetário, a urgência 
não imperava. 
 
A Câmara Municipal da Lagoa, em conso-
nância com as outras municipalidades, 
lançava medidas a fim de exterminar os 
ratos pois, além de ruinosos para a agri-
cultura, eram perigosos transmissores de 
doenças contagiosas, como a peste bu-

bónica. Os regulamentos e posturas ca-
marárias contemplavam a caça aos ratos, 
sendo estipulado um prémio para aqueles 
que apresentassem um maior número de 
caudas. A população lagoense era afeta-
da por outras doenças contagiosas e pes-
tilentas que preocupavam as autoridades 
políticas locais e obrigavam-nas a tomar 
medidas, como o caso de tifoides, em 
que o município teve de se prevenir com 
desinfetantes e medicamentos para os 
indigentes, por estes serem atacados em 
maior número. A causa poderia ser a 
inquinação das águas em alguns encana-
mentos que, por se encontrarem abertos, 
recebiam dejetos.  
 
Devido à propagação de doenças sexual-
mente transmissíveis, em 1911, o Gover-
nador Civil informou que o Regulamento 
Policial de Ponta Delgada determinava 
tudo o que seria possível fazer a bem da 
“higiene pública no que respeita à repres-
são e à regulamentação da prostituição” e 
que o Código Administrativo dispunha de 
regras de como devia ser organizado o 
registo e a matrícula das toleradas, “visto 
que nesse concelho há, com prejuízo da 
saúde pública, mulheres que fazem vida 
pela prostituição”.  
 
Em 1918, tal como por toda a Europa, os 
periódicos informavam sobre a epidemia 
da influenza pneumónica, que alastrava 
na Ilha. No jornal A República, de 30 de 
outubro, foi publicado um artigo referindo 
que “na Lagoa a epidemia grassa tam-
bém numa forma assustadora” tendo sido 
estabelecido um hospital provisório no 
Convento dos Frades. O mesmo periódi-
co, seis dias depois, informou que na 
Lagoa ficou “montado um posto hospita-
lar, no edifício do Teatro”.  
 
Na imprensa lagoense, do início do sécu-
lo XX, surgiram várias críticas dirigidas à 
Câmara sobre a falta de higiene.  
 
A título de exemplo, em 1914 decidiu-se 
retirar, de onde se encontravam, “dois 
urinóis de ferro por serem impróprios para 
a higiene moral pública” decidindo-se 
escolher outro local para esse fim. O sub-
delegado de saúde apontou, como princi-
pal razão, o facto de passarem por baixo 
dos mesmos urinóis encanamentos de 
água de fontes públicas, “feitos de barro 
ordinário sujeitos a infiltrações que adul-
teram e prejudicam a pureza das águas 
que são o principal elemento para a vida 
e para a limpeza e higiene”.  
 
Em suma, o concelho lagoense, paralela-
mente aos pensamentos e às ações de 
um país que pretendia dar sinais de mo-
dernidade e progresso, debatia-se diaria-
mente com carências e necessidades 
inerentes ao espaço e às vivências das 
suas gentes. 

 

Sandra Monteiro   
CHAM – FCSH/NOVA-UAc  

ICPJJT  
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Como era antigamente? 
HIGIENE E SAÚDE 

NO CONCELHO DE LAGOA 

Ilustração Portuguesa nº336, 29.07.1912 

http://hemerotecadigital.cm-lisboa.pt/ 



A profissão deve ser mais que um emprego, deve ser 
uma maneira de viver”. Assim considera Frias Martins, 
presidente da Sociedade Afonso Chaves, que falava na 
abertura da Feira das Profissões, que decorreu nos dias 
2 e 3 de maio, no Expolab na Lagoa.  
 
Intitulada “Feira das Profissões: Vocação e Emprego”, a 
feira acontece numa parceria entre o Expolab e a Casa 
do Cabouco.  
 
Frias Martins refere que surge com objetivo de mostrar 
alguns caminhos para o futuro, juntando a vocação e o 
que há disponível, sendo uma feira que encaixa nos de-
sígnios da sociedade e do próprio Expolab.  
 
Esta feira pretendeu dar a conhecer aos mais jovens a 
realidade do mercado de trabalho, as áreas de estudo 
que poderão seguir, diferentes oportunidades de carreira 

e proporcionar o contacto direto com entidades e empre-
sas locais.  
 
No âmbito da abertura oficial desta feira das profissões, 
Elisabete Tavares destacou o papel que as autarquias 
têm e o que podem fazer com os seus recursos em ter-
mos materiais, físicos e humanos colocando ao dispor 
das várias parcerias, com o objetivo de ser facilitadores 
para o sucesso dos eventos.  
 
A vereadora da autarquia lagoense, deixou igualmente a 
esperança, que no próximo ano, que o Nonagom, edifício 
que está a ser contruído junto ao Expolab, possa enri-
quecer esta feira com a componente tecnológica, alar-
gando assim a parceria.  
 
Já o presidente da Casa do Povo do Cabouco, César 
Pacheco, reforçou a importância da parceria, sendo es-
sencial disponibilizar toda a informação possível, essen-
cialmente aos desempregados, por forma a ser uma aju-
da no encontrar de uma solução futura, reconhecendo 
ser um desafio grande.  
 
Marcam presença nesta feira várias entidades mostrando 
alguns possíveis caminhos de emprego.  
 
Nos dias 2 e 3 de maio, o Expolab recebeu vários stands 
expositivos de diversas empresas e entidades para es-
clarecimentos sobre as suas áreas de ação, disponibili-
zando-se os seus colaboradores a explicar o trabalho 
que desenvolvem e quais as saídas profissionais do sec-
tor.  
 
 A Sociedade Afonso Chaves, é uma sociedade científica 
e cultural, sendo a mais antiga dos Açores criada em 
1932, é quem gere o Expolab, um centro inaugurado em 

ano em que se comemorou o bicentenário de Charles 
Darwin, que inventou a teoria da evolução. 
 
A destacar ainda que, em 2013, o Expolab foi reconheci-
do como Centro e Ciência Viva, sendo um dos vinte exis-
tentes em Portugal, havendo neste momento dificuldades 
de financiamento para assegurar o lugar de quem de-
sempenha as funções no Expolab, para que não haja 
uma regressão do que já foi feito. 
 
“Um projeto que está vivo na dinâmica que o centro tem”, 
refere o presidente da Sociedade Afonso Chaves, desta-
cando que este faz um caminho de formação, sendo co-
nhecido nas escolas, apresentando ciência de uma forma 
divertida e de uma forma operacional. 
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Os Açores irão receber, a 20 de junho, um 
fórum de debate no âmbito do projeto 
“Europa – Sustentabilidade e Uso Eficien-
te de Recursos” promovido pelo GEOTA – 
Grupo de Estudos de Ordenamento do 
Território e Ambiente.  
 
Um fórum a ter lugar no auditório do Expo-
lab – Centro de Ciência Viva, na cidade de 
Lagoa, tendo como temas “ Eu e o Consu-
mo Responsável, Eu e a Energia e, Eu e a 
Água”, que irá abordar questões como os 
recursos da terra, do mar, e a economia 
circular.  
 
Com o intuito de limar os pormenores ine-
rentes à realização desta conferência/
debate, terá lugar esta quinta-feira, dia 8 
de maio, pelas 14h00, no auditório do Ex-
polab, uma reunião de trabalho com todas 
a entidades intervenientes do projeto.  
 
O objetivo é desencadear a participação 
dos cidadãos, criando motivação no públi-
co em geral para que os cidadãos tomem 
consciência da importância do seu papel, 
se tornem atuantes na promoção da eco-
nomia sustentável.  
 
Trata-se de um projeto que pretende abor-
dar questões como a (re) industrializa-
ção versus desenvolvimento sustentável e 

economia verde, a Estratégia Europa 
2020, em particular, as alterações climáti-
cas e sustentabilidade energética, relevan-
do para a importância da Educação Ambi-
ental.  
 
O projeto contempla 10 Eventos – confe-
rências/debates, que têm como elementos 

de referência a estrutura do programa 
“Prós e Contras” da RTP e as “Ted Confe-
rences”, em 10 regiões do país.  
 
Trata-se de um projeto de informação, 
comunicação e influência que tem nos 
cidadãos o seu suporte principal. 
Serão promovidas mostras para exibição 

de conteúdos, produtos e serviços de enti-
dades parceiras, no âmbito das temáticas 
do projeto e, também, realizadas ativida-
des que apelem à criatividade individual e 
coletiva dos participantes. 
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Expolab recebeu “Feira das Profissões: Vocação e Emprego” 

Expolab recebe Fórum “Europa – Sustentabilidade e Uso   
Eficiente de Recursos” 



A “Associação Musical de Lagoa” foi formalmente     
constituída no dia 30 de Novembro de 2007. Trata-se de 
uma Associação que tem como principal objetivo       
divulgar a cultura musical no Concelho de Lagoa.  
 
A Associação Musical de Lagoa funciona em duas    
valências: uma Orquestra Ligeira e uma Academia de 
Música. 
 
Na academia de música estão atualmente cerca de 70 
alunos com formação musical nos vários instrumentos, 
servindo como escola formativa na área musical.  
 
Mas como em várias áreas, esta também atravessa um 
período difícil, face à própria conjuntura mundial que se 
vive, e as dificuldades financeiras das famílias faz com 
que haja uma redução do número de alunos inscritos.  
 
Segundo Norberto Ponte, o presidente da Associação 

Musical, a academia tem um quadro docente de excelên-
cia, tudo professores licenciados e alguns do quadro do 
próprio Conservatório Regional de Ponta Delgada.  
 
O objetivo da academia é ir ao encontro das crianças, 
levando-as a tocar o que gostam, para que estas tenham 
um gosto maior pela música.  
 
O responsável diz notar-se que os jovens têm interesse 
pela música, e todos os anos são cerca de 20 as        
crianças que entram para a academia, entretanto substi-
tuindo outros que vão saindo.  
 
Quanto ao plano de atividades da Associação Musical de 
Lagoa, têm sido realizadas algumas atividades, não   
tanto como pretende a atual direção.  
 
Segundo Norberto Ponte, a associação já quis protocolar 
com as várias filarmónicas do concelho, mas tem sido 

difícil, já que estas têm as suas próprias escolas,   
embora considera que com a colaboração quem fica a 
ganhar são as bandas filarmónicas.  
 
O presidente da Associação Musical considera que, por 
outro lado, as bandas filarmónicas terão sempre o seu 
futuro garantido, apesar das dificuldades, sendo na sua 
opinião, das últimas instituições a desaparecer.  
 
A Associação Musical tem igualmente uma orquestra 
ligeira mas que não tem sido muito solicitada. Neste 
campo, Norberto Ponte aponta o dedo à crise financeira 
atual.  
 
A orquestra é atualmente composta por 50% de músicos 
da Lagoa, e os restantes são recrutados de fora do    
concelho, tendo em conta as próprias solicitações. 
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A Filarmónica Fraternidade Rural de Água de Pau lan-
çou, este fim-de-semana, o seu segundo CD.  
 
Um trabalho discográfico que surge ainda na sequência 
dos 150 anos da filarmónica, comemorados em 2013, e 
que, devido a questões burocráticas, só agora foi       
possível o seu lançamento.  
 
Graça Andrade a presidente da direção desta sociedade 
filarmónica, refere que este segundo CD, surge por von-
tade da direção e dos próprios músicos, sendo um regis-
to que fica para as gerações vindouras. 
 
São cerca de 45 os músicos que fazem parte desta ban-
da, um grupo considerado como bastante satisfatório, 
com músicos entre os 12 e os 63 anos, sendo todos 
naturais de Água de Pau.  
 
Uma filarmónica que anualmente vai participando em 
várias atividades, desde procissões, arraiais, eventos 
particulares, marchas populares, entre outros.  
 
Banda filarmónica Fraternidade Rural de Água de 
Pau que já passou pelos Estados Unidos da América, 
Canadá, Portugal Continental e ilha de Santa Maria, 
sendo que, estas deslocações, acabam por ser um   

prémio e incentivo aos músicos.  
 
Este segundo CD foi gravado no Conservatório Regional 
de Ponta Delgada, sob a direção do professor Emanuel 
Cabral, e possível com o patrocínio da Câmara          
Municipal, da Junta de Freguesia de Água de Pau e de 
Emília Santos.  
 
Casa do Povo de Água de Pau, Conservatório de Ponta 
Delgada, Emanuel Cabral, Santiago Futebol Clube, mú-
sicos e maestro João Domingos, são outras entidades e 
privados que a direção da sociedade filarmónica endere-
ça agradecimentos, sendo que, este CD só foi possível, 
com a ajuda de todos.  
 
De destacar que a Banda Filarmónica Fraternidade Ru-
ral de Água de Pau, com 150 anos de vida é, atualmen-
te, considerada uma referência na tradição coletiva do 
concelho. 
 
Segundo registos históricos, disponíveis no site da au-
tarquia lagoense, a 16 de Janeiro de 1859, fundou-se a 
primeira banda de música na Vila de Água de Pau,   
designada por “União”.  
 
Em 1863, cria-se a segunda banda de música,           

denominada “Estímulo Artístico”, formada unicamente 
por artistas. Mais tarde, o nome da banda foi alterado 
para “Fraternidade Rural”, nome este que ainda hoje 
permanece.  
 
A terceira banda fundada em Água de Pau, por Luís 
Francisco do Couto, era chamada “Aliança”. 
 
Em 1883, o Padre Inácio Vieira inaugurou a quarta   
banda desta freguesia com o nome de “Amor da Pátria”.  
 
No entanto,  todas estas bandas tiveram um percurso 
muito curto, desaparecendo com o passar dos anos. 
 
A Banda Sociedade Fraternidade Rural foi a que perma-
neceu ao longo dos anos.  
 
Muitos foram os nomes conhecidos dos Presidentes 
desta Banda, como por exemplo Mestre José da Costa, 
Manuel da Ponte Branquinho, Daniel Cabral, João    
Ambrósio e, a atual presidente, Graça Borges. Entre os 
seus regentes registos para Osório Augusto Machado, 
Manuel Resendes, José Eduardo Moniz e, o atual regen-
te, João Resendes.  
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Filarmónica Fraternidade Rural de Água de Pau lança o seu segundo 

Associação Musical da Lagoa aposta na formação dos jovens 
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O Cineteatro Francisco d’Amaral Almeida recebeu, a 7 
de maio, a 3ª conferência do II Ciclo de «Conversas na 
Lagoa», cujo tema principal versou sobre o “Património 
Religioso”.  
 
Ana Maria Fernandes, representante do Museu Carlos 
Machado na Comissão Diocesana dos Bens Culturais, 
abordou a questão da “Arte Sacra – a preservação 
do património”, tendo manifestado preocupação face à 
conservação dos bens da Igreja. Para esta importante 
missão, que diz respeito a todos, pequenas tarefas po-
dem dar bons frutos; para isso há que transformar em 
rotina boas práticas de higienização, segurança e con-
servação preventiva.  
 
Ana Maria Fernandes adiantou também ao Diário da 
Lagoa que, no dia-a-dia, vê-se muita boa vontade das 
pessoas em colaborar, dispondo do seu tempo livre para 
trabalharem nas igrejas. No entanto, por desconheci-
mento, isso muitas vezes não é feito das formas ade-
quadas, pelo que por vezes se chega até a praticar 
ações bastante lesivas para o património. Assim, é ne-
cessário estreitar mais a colaboração entre estes volun-
tários e os especialistas.  
 
Por seu turno, Duarte Chaves, do Centro de Estudos de 
Aquém e de Além-Mar, pertencente à Universidade No-
va de Lisboa e à Universidade dos Açores, falou sobre 
“São Francisco de Assis, questões em volta da hagiolo-
gia e da iconografia de um santo mendicante”, onde 
destacou o rigor existente na elaboração das pinturas e 
esculturas nas igrejas. Recordou que havia um critério 
estabelecido, com tudo regulamentado desde o séc. XIII, 
em textos escritos depois da morte de São Francisco, 
descrevendo o aspeto físico deste de modo a fazer a 
sua representação, e o mesmo acontecia para outros 
santos franciscanos.  
 
Duarte Chaves destacou a Ordem Terceira da Penitên-

cia, que em muitas localidades só tinha leigos que queri-
am viver de acordo com os ideais de São Francisco de 
Assis mas que na Lagoa chegou a ser composta simul-
taneamente por elementos das três Ordens da Família 
Franciscana: a dos Frades Menores, a das Irmãs Claris-
sas, e a dos leigos. Esta Ordem era a organizadora das 
procissões quaresmais, como a conhecida por 
“procissão de cinzas” que acontecia no primeiro domin-
go da quaresma em todos os concelhos dos Açores, à 
exceção da ilha do Corvo (onde não houve Francisca-
nos). Atualmente apenas a Ribeira Grande da ilha de 
São Miguel mantem a realização desta procissão há 350 
anos, sendo uma das mais antigas do arquipélago; nas 
outras localidades estas procissões entraram em deca-
dência na segunda metade do séc.XIX, embora algumas 
delas ainda tenham chegado ao princípio do séc. XX.  
 
Ora, segundo explicou o investigador ao Diário da      
Lagoa, os Irmãos Terceiros organizavam estas manifes-
tações com vários andores, nalguns casos mais de 20, 
por sua vez compostos por diversas imagens que repre-
sentavam os Santos Franciscanos e também os mo-
mentos mais marcantes da vida de São Francisco de 
Assis. Tratava-se de uma encenação teatral em que os 
“atores” e as “atrizes” eram as esculturas, que represen-
tavam a vida franciscana.  
 
Por sua vez, Margarida Sá Nogueira Lalanda, professo-
ra do Departamento de História, Filosofia e Ciências 
Sociais da Universidade dos Açores, tratou o tema “o 
que sabemos e o que julgamos saber do património 
religioso feminino?”. Começou por reflectir sobre o 
“religioso feminino”, isto é, particularidades das vivên-
cias das mulheres no campo da religião, como o facto 
de serem habitualmente as mães quem ensinam as cri-
anças a rezar, uma forma de transmitir com amor o pa-
trimónio cultural religioso. Salientou a este propósito que 
no concelho da Lagoa a maioria dos templos é da invo-
cação de Nossa Senhora, um contorno especial daquilo 

que é religioso e feminino.  
 
Passando para a junção de “religioso feminino” a 
“património”, esta docente e investigadora centrou-se na 
realidade histórica dos conventos de freiras para abor-
dar três entendimentos diferentes da expressão 
“património religioso feminino“. Na lógica de quem rece-
be, trata-se de tudo aquilo que é próprio das religiosas e 
por elas é oferecido: as constantes orações pela socie-
dade, as requintadas doçarias, as admiráveis manuali-
dades que são verdadeiras obras de arte e exigem tem-
po, esforço, dedicação, todas elas formas de amor. Na 
lógica material e de quem possui, a expressão refere-se 
aos edifícios, terras, rendimentos, dinheiros, esculturas, 
pinturas, livros de texto ou de música, têxteis, peças da 
sacristia e do culto que pertencem às monjas e aos 
mosteiros. Uma terceira percepção, complementar das 
outras, é a que respeita a todo o património cultural, 
tanto imaterial como físico, que tem o cunho específico 
das freiras; é disso exemplo a música religiosa, diferente 
consoante se destinava a ser executada na igreja dum 
convento feminino ou noutro espaço, e que, além disso, 
tinha a particu-la-ridade de poder incluir vozes masculi-
nas (de homens que cantavam do lado exterior das gra-
des do mosteiro, uma vez que não podiam entrar na 
chamada “clausura”, a zona exclusiva das religiosas e 
da qual elas não podiam sair).  
 
Na síntese que fez para o Diário da Lagoa, Margarida 
Lalanda disse ser desejável que haja mais estudos so-
bre todos os tipos de património religioso feminino e que 
que é preciso despertar o interesse das pessoas neste 
sentido, porque o património é algo muito próprio de 
uma comunidade: se a comunidade não o conhecer ou 
não o valorizar, ele não só não se transmite como deixa 
de existir. 
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Património Religioso esteve em debate na Lagoa 

O presidente do Instituto Cultural Padre João José Tava-
res é da opinião de que urge classificar o património reli-
gioso e despertar as       pessoas para o seu reconheci-
mento.  
 
Rui Câmara, que falava ao Diário da Lagoa, à margem 
da realização da 3ª conferência do II Ciclo de Conferên-

cias “Conversas na Lagoa”, e dedicada exatamente ao 
“Património Religioso”.  
 
Trata-se de mais uma conferência, que surge na sequên-
cia das duas já realizadas, sendo que esta alerta para a 
necessidade que existe de despertar as pessoas para o 
conhecimento do património das igrejas açorianas.  

Rui Câmara refere que deveria ser feito um levantamento 
do património existente, principalmente o religioso.  
 
“ É preciso torna-lo mais seguro” refere o responsável, 
que é da opinião de que, inclusive, alguns párocos deve-
riam ter mais conhecimento do próprio património religio-
so existente.  
É preciso saber que património existe, a melhor maneira 
de o preservar e dotar o património duma certa seguran-
ça”, refere o presidente do Instituto Cultural Padre João 
José Tavares, alertando para o facto de se já terem re-
gistado alguns assaltos a Igrejas.  
 
Para esta 3ª conferência foram oradores, Ana Maria Fer-
nandes, que falou sobre “Arte Sacra – a preservação 
do património”; Duarte Chaves, com o tema “São Fran-
cisco de Assis, questões em volta da hagiologia e da 
iconografia de um santo mendicante” e Margarida Lalan-
da que abordou a questão de “o que sabemos e o que 
julgamos saber do património religioso feminino?”.  
 
Esta conferência teve lugar no Cine Teatro Lagoense -
”Francisco d’Amaral Almeida”, na Lagoa. 
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Urge classificar o património religioso e despertar as pessoas 
para o seu reconhecimento 



O Convento dos Franciscanos, na Lagoa, 
recebeu um “Serão de estórias em noite 
de lua nova” com a apresentação de    
Valter Peres.  
 
O contador partilhou estórias que fizeram 
as delícias das cerca de meia centena de 
pessoas que marcaram presença, entre 
miúdos e graúdos.  
 
Após seis anos, Valter Peres regressou à 
Feira do Livro da Lagoa, tendo participado 
na I edição, na altura realizada na Escola 
Secundária.  

Após este tempo, o ator, encenador e 
contador de estórias, diz notar trabalho 
feito. “Sinto grupos a ouvir as estórias 
com muito cuidado, com muito brilho nos 
olhos, isto é, têm experiência, sabem o 
que estão a fazer”, referiu em declarações 
ao Jornal Diário da Lagoa.  
 
Valter Peres refere ser esta uma forma de 
desenvolver a cultura, servindo para o 
desenvolvimento do conto, da literatura, 
do saber ler e escrever.  
 
Segundo disse, “é necessário que não se 
perca as estórias que fazem parte do po-
vo, e para isso, o contar estórias, no caso 
da tradição oral, algumas contadas por 
outros contadores, ou pessoas mais ve-
lhas, desde logo mantem-se aquilo que de 
melhor temos, e junto das crianças, estas 
irão manter-se por muito tempo”.  
 
O ator nesta entrevista refere que “na 
aérea cultural, tudo é trabalho, pedra a 
pedra, um dia pode-se destruir, um serão 
de contros leva muito tempo a criar públi-
co, mas um mau momento pode destruir 
todo o trabalho”.  
 
“O caminho faz-se caminhando”, diz     
Valter Peres, que considera que se está a 

evoluir bem, mas como em tudo, neste 
desenvolvimento há casos que não se 
gosta, “considero que a gente nova que 
trabalha na biblioteca, sendo o caso da 
Lagoa, estão com gana para trabalhar, 
sendo esta uma vantagem”.  
 
O ator revele que há que aproveitar estes 
animadores que têm vontade para traba-
lhar, e destaca o trabalho realizado na 
Lagoa, onde diz notar-se claramente que 
este trabalho de crescimento está a ser 
feito.  
 
Por outro lado, refere que as novas tecno-

logias têm sido um aliado e não prejudici-
al, ao contrário do que se poderia pensar, 
mas há que saber balizar, ou seja, “ é 
preciso saber colocar o que se quer que 
as crianças leiam à frente delas”. 
 
“Mas o vir à biblioteca continua a ser um 
hábito e assim sendo estamos a ganhar 
com certeza”, disse. 
 
Valter Peres, nasceu em 1976, é presi-
dente, ator e encenador do grupo de tea-
tro “Alpendre” da ilha Terceira, e tem uma 
vasta experiência na área artística. 
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Convento dos Franciscanos recebeu “Serão de estórias em noite de lua nova” 



O Porto dos Carneiros e as Piscinas Mu-
nicipais de Lagoa foram o local escolhido 
para acolher a exposição fotográfica 
“Lagoa debaixo e fora de água”. 
 
Esta exibição surge no âmbito da limpeza 
da orla costeira e subaquática, uma inici-
ativa que se realiza anualmente, agenda-
da este ano para 7 de junho.  
 
A exposição, constituída por vinte fo-
tos, será realizada no exterior, conta com 
registos do fotógrafo Nelson Raposo, 
dividindo-se em duas partes: uma primei-
ra divulgando a potencialidade e biodiver-
sidade existente da marinha existente na 
zona, sendo esta exposta nas Piscinas da 
Lagoa, e a segunda parte homenageando 
a faina da pesca, sendo esta exposta no 
Porto dos Carneiros. 
 
Nelson Raposo nasceu em 1975 e é na-

tural dos Ginetes, onde reside              
atualmente.  
 
Desde cedo desenvolveu um gosto pela 
fotografia e aliou esta à sua ligação com 
o mar. Sempre observador, em 2008 rea-
liza o seu primeiro curso de mergulho e 
começa a fazer fotografia subaquática. 
Em 2013, no Concurso Regional de Foto-
grafia Subaquática dos Açores, realizado 
no Pico, na classificação geral fica em 2º 
lugar e na categoria do ambiente fica 
seleccionado em 1º lugar.  
 
Na inciativa “When culture meets nature”, 
em 2013, evento que consistiu na nave-
gação de um bote baleeiro na lagoa das 
Sete Cidades como pretexto para realiza-
ção de um concurso fotográfico, fica clas-
sificado em 1º lugar. 
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A Câmara Municipal de Lagoa assina-
lou o Dia Internacional dos Museus, que 
é celebrado anualmente no dia 18 de 
maio. 
 
Como forma de assinalar este dia, a 
autarquia da Lagoa abriu as portas dos 
seus três núcleos museológicos, nome-
adamente o Museu Etnográfico do Ca-
bouco, Mercearia Casa Central Tradici-
onal de Água de Pau e a Casa das Me-
mórias no Convento dos Franciscanos 
em Santa Cruz, com o objetivo de refor-
çar os laços dos museus com a socie-
dade. 
 
Assim sendo, foi possível visitar estes 
espaços museológicos, que presentear-
ram todos os visitantes com uma de-
gustação da gastronomia regional, em 
cada um dos três núcleos museológi-
cos. 

 
De referir que esses são núcleos muse-
ológicos que fazem recordar a presença 
da sociedade lagoense, bem como re-
lembrar um passado afeto a séculos 
anteriores, transmitido aos visitantes 
um linguagem contemporânea. 
 
Proceder à preservação de vivências e 
memórias da terra e das gentes e ob-
servar em conjunto toda a panóplia de 
cultura lagoense são os principais obje-
tivos desses núcleos museológicos que 
são espaços que preservam testemu-
nhos do passado e que solidificam o 
conhecimento da nossa História, garan-
tindo a sua herança para as gerações 
futuras. 
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Lagoa organiza Exposição       
fotográfica “Lagoa debaixo e 

fora de água” de Nelson Raposo 

Lagoa assinala Dia Internacio-
nal dos Museus 

_
_
_
_

_
_
_

_
_
_

_
_

_
_
_

_
_
_

_
_
_

_
_
_
_
_

_
_
_

_
_
_

_
_

_
_
_

_
_
_

_
_
_

_
_
_
_
_

_
_
_

_
_
_

_
_

_
_
_

_
_
_

_
_
_

_
_
_
_
_

_
_
_

_
_
_

_
_

_
_
_

_
_
_

_
_
_

_
 

O Centro de Educação e Formação Am-
biental de Lagoa (CEFAL) acolheu no 
passado sábado, 17 de maio, uma ses-
são teórico-prática sobre a apicultura, 
dinamizada por António Silveira, com a 
carga horária de 7 horas. 
 
O período da manhã foi dedicado à ver-
tente teórica, com António Silveira a 
fazer uma  breve introdução histórica 
desta atividade, a organização da col-
meia, os cuidados a ter no apiário, as 
formas de criar e manter uma colmeia e 
as funções das diferentes abelhas. 
 
Na segunda parte e atendendo ao tipo 
de formação, os participantes visitaram 
uma colmeia num ambiente doméstico, 
aplicaram as normas de segurança e 
assistiram em loco alguns dos conteú-
dos aprendidos na primeira fase. Foi 

ainda servido um chá com mel num am-
biente familiar. Posteriormente presenci-
aram ao processo da cresta numa mela-
ria da Quinta do Além, situada no Livra-
mento. 
 
António Silveira é licenciado em Patrimó-
nio Cultural e dedica-se à apicultura há 
mais de 6 anos. 
 
O CEFAL, gerido pela Câmara Municipal 
de Lagoa, tem apostado em acolher, 
promover e divulgar diversas atividades 
de índole ambiental, fomentando e incu-
tindo conhecimentos e valores na popu-
lação. De salientar que no próximo mês 
o CEFAL já tem agendada a atividade 
que desenvolve anualmente, a limpeza 
da orla costeira e subaquática, prevista 
para o dia 7 de junho. 

DL/CML 

CEFAL promoveu sessão        
teórico-prática de apicultura 

O Governo dos Açores, através das se-
cretarias regionais do Turismo e Trans-
portes e dos Recursos Naturais, apre-
sentaram mais uma candidatura do ar-
quipélago ao programa ‘Quality Co-
ast’, que certifica e promove internacio-
nalmente destinos turísticos costeiros 
sustentáveis, de acordo com critérios 
ambientais, socioeconómicos e cultu-
rais.  
 
Os Açores, desde 2009, já foram distin-
guidos quatro vezes com o ‘Quality Cost 
Gold Award’, pelo trabalho desenvolvido 
em boas práticas de sustentabilidade, 
tendo em 2012 sido nomeados como 
‘Destino Quality Coast n.º 1′, entre cen-
tenas de outros destinos europeus.  
O Programa ‘Quality Coast’ desafia as 
regiões a promover, de forma continua-
da e sustentada, políticas de gestão 
ambiental e social e incentiva o setor 

turístico a incrementar práticas ambien-
tais que conduzam à sua certificação 
ecológica.   
 
Pela sua credibilidade internacional e 
transparência, o ‘Quality Coast’ está no 
top 20 entre 138 sistemas de certificação 
internacional de turismo sustentável.  
 
O programa ‘Quality Coast’, desenvolvi-
do pelo Coastal and Marine Union 
(EUCC), da União Europeia, tem como 
objetivo promover o desenvolvimento 
sustentável em destinos costeiros, atra-
vés de uma estratégia de informação 
dirigida aos visitantes, bem como esta-
belecer uma rede mundial de comunida-
des costeiras que partilham os mesmos 
valores e práticas de desenvolvimento 
sustentável. 

DL/Gacs 
  

Açores são novamente candidatos 
ao galardão Quality Coast 



A lista de águas balneares identificadas como de exce-
lência para a época balnear de 2014 foi aprovada e pu-
blicada após uma participada consulta pública, integran-
do este ano 60 zonas balneares em toda a Região, mais 
duas do que em 2013.  
 
As águas balneares agora identificadas apresentam uma 
qualidade ambiental de excelência, atestada pelos resul-
tados do programa de monitorização da qualidade obti-
dos na época balnear anterior, da responsabilidade da 
Secretaria Regional dos Recursos Naturais, através da 
Direção Regional dos Assuntos do Mar, e confirmada 
pelo parecer da autoridade local de Saúde.  
 
Estas zonas, identificadas pelo seu perfil, devem ser 
submetidas a identificação durante, pelo menos, cinco 
épocas balneares consecutivas.  
Assim, as entidades gestoras devem assumir o compro-
misso de garantir a manutenção de condições de usufru-
to da água balnear ao longo dos anos, nomeadamente 

em termos das infraestruturas e de qualidade ambiental, 
para que os banhistas possam usá-las em segurança.  
 
A não identificação de uma zona como água balnear não 
significa que essa zona não reúne qualidade suficiente 
para a prática balnear, mas que não foram desencadea-
dos pelas entidades gestoras os procedimentos neces-
sários e previstos na legislação regional que transpõe a 
Diretiva Europeia que estabelece as regras para o regi-
me jurídico de identificação, gestão, monitorização e 
classificação da qualidade das águas balneares, assim 
como da prestação de informação ao público sobre as 
mesmas.  
A pretensão de identificar águas balneares pelas autar-
quias competentes deve ser comunicada à Direção Regi-
onal dos Assuntos do Mar que disponibilizará todo o 
apoio para despoletar o processo.  
 
A Lista de Águas Balneares e a respetiva época balnear, 
entre 1 de junho e 30 de setembro, podem ser consulta-

das em  
http://www.azores.gov.pt/Gra/srrn-mar/conteudos/livres/
Aguas+Balneares+-+Acores+2014.htm 
 
No concelho de Lagoa, as zonas balneares abrem ofici-
almente a 14 de junho, funcionando até 14 de setembro. 
 

DL/Gacs 

_______________________________________________________________________________________________________________________________

No âmbito do Curso de Nadadores Salvadores, decorreu 
no Complexo Municipal de Piscinas da Lagoa, uma de-
monstração de meios de salvamento. 
 
Tratou-se de uma iniciativa promovida pela Autoridade 
Marítima, Associação de Nadadores Salvadores dos 
Açores e Câmara Municipal de Lagoa, tendo consistido 
numa demonstração com embarcações e manobras de 
salvamento.  
 
Para o Capitão do Porto de Ponta Delgada, trata-se de 
um elo importante no sistema de socorro que está imple-
mentado, e é essencial, que nesta fase da formação, 
haja igualmente uma consciencialização para a seguran-
ça e vida da pessoas.  
 
Uma consciencialização que tem vindo a crescer, quer 
juntos dos nadadores salvadores, quer nos próprios ba-
nhistas, considera o Comandante Filipe Matos Noguei-
ra.  
 
Em declarações ao jornal Diário da Lagoa, o responsá-
vel pela Autoridade Marítima refere que os utilizadores 
das zonas balneares respeitam mais os nadadores sal-
vadores, e têm uma maior consciência dos perigos que 
correm e que se expõe se devem evitar.  

Matos Nogueira adianta que o mar tem os seus riscos é 
há que evitá-los, sendo que o salvamento começa nos 
próprios cidadãos, evitando a ativação do sistema de 
socorro que, por vezes, pode não chegar a tempo de 
salvar vidas.  
 
Quanto ao Curso de Nadadores Salvadores, este ano 
inscreverem-se 32 formandos nas provas de admissão, 
embora apenas 19 cheguem aos exames finais já no 
próximo fim-de-semana.  
 
Segundo o presidente da Associação de Nadadores 
Salvadores dos Açores (ANSA), a formação dos nadado-
res salvadores está cada vez mais profissional, e toda a 
capacidade técnica e humana é levada duma forma que 
estes, após concluído o curso, sabem o que fazer para 
serem excelentes profissionais.  
 
Roberto Sá diz que os utilizadores das zonas balneares 

têm vindo a olhar para o nadador salvador de outra fora, 
com mais respeito, sendo que o próprio cidadão está 
mais exigente, tendo já sido registadas queixas, junto 
das entidades competentes, por atuações menos corre-
tas da parte de alguns nadadores salvadores.  
 
Roberto Sá refere que este ano, as zonas balneares 
oficiais, deverão estar garantidas com nadador salvador 
em número suficiente.    
 
Ao longo do mais de 20 dias de curso, os candidatos a 
Nadadores Salvadores têm recebido formação prática e 
teórica que lhes permitirá nos dias 5 e 6 de junho con-
cluir, com aproveitamento, as exigentes provas e exa-
mes de modo a integrarem as equipas de vigilância e 
assistência a banhistas na ilha de São Miguel. 

DL 
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Complexo de Piscinas da Lagoa recebeu simulacro de salvamento 

Identificadas 60 águas balneares de excelência nos Açores 

http://www.azores.gov.pt/Gra/srrn-mar/conteudos/livres/Aguas+Balneares+-+Acores+2014.htm
http://www.azores.gov.pt/Gra/srrn-mar/conteudos/livres/Aguas+Balneares+-+Acores+2014.htm
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A Câmara Municipal de Lagoa vai inte-
grar, a partir de segunda-feira, 44 novos 
trabalhadores ao abrigo do Programa 
FIOS, promovido pelo Governo Regional 
dos Açores. 
 
Para o Presidente da Câmara Municipal 
de Lagoa, a inserção de mais estes tra-
balhadores ao serviço da autarquia é 
uma medida de combate aos problemas 
sociais, provenientes do desemprego e 
que tem auxiliado os lagoenses a man-
terem a sustentabilidade das suas famí-
lias , sendo de referir que, neste sentido 
atualmente a autarquia conta com 207 
trabalhadores ao abrigo destes progra-
mas de emprego promovidos pelo Go-
verno Regional. 
 
Segundo João Ponte, “a implementação 
da empregabilidade local custará ao 
município, em 2014, cerca de 160 mil 
euros, mas permitirá uma injeção de 1,4 

milhões de euros nos rendimentos das 
famílias que têm sido abrangidas pela 
empregabilidade local e, por conseguin-
te, na economia da Lagoa proveniente 
da comparticipação do governo regio-
nal”.  
 
No entender do edil lagoense, “a integra-
ção de mais estes trabalhadores mostra 
o empenho e a determinação em ajudar 
as pessoas que, neste momento vivem 
grandes dificuldades e aflições, afetando 
assim os recursos financeiros possíveis 
para as famílias que foram atingidas 
pelo flagelo do desemprego ou que nun-
ca tiveram a oportunidade de ter um 
emprego estável”. 
 
Assim, esta é uma das “obras sociais” 
que o autarca lagoense se orgulha e que 
irá dar continuidade no futuro. 
 

DL/CML 

Autarquia lagoense acolhe 
mais 44 trabalhadores ao     
abrigo do programa FIOS 

A autarquia da Lagoa irá prolongar os 
contratos a mais de 30 colaboradores 
que terminariam em breve os seus con-
tratos de trabalho, no âmbito do progra-
ma RECUPERAR (promovido pelo Go-
verno dos Açores). 
 
Esta prorrogação, pelo período de 1 
ano, foi anunciada pelo presidente da 
Câmara Municipal de Lagoa, sendo 
uma decisão do Governo dos Açores 
em criar esta possibilidade de prorrogar 
o programa RECUPERAR o que, para 
João Ponte,  é uma iniciativa acertada e 
de grande sensibilidade social. 

Segundo escreve o autarca, na sua 
página duma das redes sociais, a Câ-
mara Municipal de Lagoa, irá fazer um 
esforço adicional e garantir a continui-
dade de todos estes trabalhadores. 
 
Refere ainda o autarca que uns jovens, 
outros pais de família, em todos eles 
registou um sorriso de felicidade por 
mais esta oportunidade, onde refere ser 
a maior obra social que se orgulha. 

DL 
 

Autarquia garante emprego 
a mais de 30 lagoenses 
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Europeias 2014 – Uma  
reforma da política     
económica e monetária 

Concorrem a estas eleições europeias 
em Portugal dezasseis forças políticas. 
Com exceção de duas forças políticas 
com agendas temáticas, as restantes 14 
forças políticas reconhecem estar na 
política económica efetuada em Portu-
gal o centro das preocupações dos por-
tugueses e o lavo central das suas men-
sagens. 
 
Os partidos políticos portugueses repre-
sentados nas estruturas executivas eu-
ropeias – nomeadamente as duas mais 
importantes, a Comissão Europeia e o 
Eurogrupo – ou seja, o PS, PSD e PP, a 
que também podemos chamar de bloco 
central europeu, arco governativo ou 
institucional – têm-se preocupado em 
afastar a sua ação governativa de qual-
quer escrutínio público. 
 
Na opinião da representação nacional 
do PPE (a aliança PP+PSD) o problema 
foi a governação do PS anterior a 2011, 
enquanto na opinião do PS o problema 
se resume à governação PP+PSD de-
pois dessa data. 
 
De forma ostensiva, o PS propaga a 
mensagem que as eleições europeias 
não têm qualquer interesse que não 
seja preparar a mudança de Governo 
em eleições nacionais. É assim que o 
PS anuncia em cartazes que quer a 
mudança, não a mudança de quem go-
vernou a Europa nos últimos anos, já 
que isso significaria penalizar-se a si 
mesmo, mas uma mudança a decorrer 
de eleições posteriores a nível nacional. 
 
A coligação afina pelo mesmo diapasão 
afirmando que estas eleições servem 
para referendar a governação socialista 
anterior a 2011 e que arrisca ser repeti-
da se estes ganharem as eleições. 
Na verdade, ambas as forças políticas 
prosseguem exatamente a mesma es-
tratégia, que é a de branquear a sua 
governação europeia e obter dos portu-

gueses um cheque em branco para con-
tinuarem exatamente a mesma política 
que levaram até aqui nas instituições 
europeias. 
 
Contrariamente ao que anunciam, um 
voto a mais ou a menos em qualquer 
componente do bloco central será irrele-
vante para se saber quem vai governar 
Portugal, porque os portugueses já mos-
traram sobejamente que sabem distin-
guir as várias eleições com que são 
confrontados, mas qualquer voto a mais 
ou a menos no bloco central será decisi-
vo para se saber se a política económi-
ca e monetária europeia que eles pros-
seguiram na Europa será continuada ou 
não. 
 
A este quase silêncio do bloco central 
sobre a matéria económica europeia 
teremos que fazer uma única exceção 
que é o da tentativa de condenar os 
funcionários da troika pela execução da 
política económica e monetária que eles 
aprovaram nas instâncias europeias, o 
que nada mais é que uma grotesca ma-
nobra demagógica de descartar respon-
sabilidades (tarefa em que, reconheça-
se têm sido ajudados pelo novo partido 
denominado de LIVRE). 
 
No extremo oposto temos a posição do 
PCP que considera a moeda única e 
toda a construção feita à sua volta a 
responsável dos problemas que enfren-
tamos, propondo o abandono do Euro e 
um combate à construção europeia. 
Neste domínio, o Bloco de Esquerda 
segue-lhe as pisadas ao afirmar que 
esta Europa é irreformável (e se é irre-
formável tem de ser destruída), como o 
fazem em tonalidades diversas todas as 
restantes agremiações da extrema-
esquerda, MAS, PCTP e POUS. 
 
As outras forças políticas presentes – 
PPM, PTP, PND, PMT e PNR – alinham 
pelo mesmo diapasão eurocético – mais 
ou menos violento – propondo-se dimi-
nuir o poder das instituições europeias, 
pôr em causa o Euro e a construção 
europeia. 
 
A coligação que encabeço, “A nossa 
Europa” apoiada pelo Partido Democrá-
tico do Atlântico, responsabiliza o “Bloco 
Central Europeu” pela situação de crise 
em que a Europa se encontra e rejeita 
firmemente os ataques antieuropeus. 
 
É na reforma das instituições num senti-
do supranacional e na reforma da políti-
ca económica e monetária da Europa 
que está a via a seguir.  
 

Paulo Casaca 

António Francisco de Melo 
– O Sacerdote Poeta 

Nesta minha terceira crónica vou falar 
de mais uma personagem que foi impor-
tante na história da freguesia da Ribeira 
Chã trata-se, do sacerdote António Fran-
cisco de Melo, que nasceu na freguesia 
da Achada em 24 de Abril de 1863. Foi 
baptizado na referida paróquia no dia 25 
de Maio de 1863. Era filho de Francisco 
de Melo e de Rosa Maria Pimentel, am-
bos naturais de Nossa Senhora Assun-
ção. Neto paterno de Sebastião Francis-
co de Melo e de Joana de Mendonça, 
naturais e baptizado em São Pedro Nor-
destinho. Neto materno de António Fran-
cisco e de Rosa Pimentel, ambos natu-
rais e batizados na Achada. 
 
Frequentou o seminário de Angra, onde 
se notabilizou como aluno brilhante e 
exemplar e pessoa lida de tendência 
para a poesia. 
 
Foi ordenado sacerdote na capela do 
Paço Episcopal em 25 de Agosto de 
1888, por D. Francisco Maria de Sousa 
Prado de Lacerda, que à época era o 
bispo titular de Neapolis e futuro suces-
sor do bispo de Angra. 
 
Foi nomeado capelão da Ribeira Chã, a 
expensas do Senhor Marquês da Praia e 
Monforte, entre os anos de 1890 e de 
1896. Viveu na Ribeira Chã, na Rua de 
São José. É de destacar a sua acção 
tanto espiritual como social. 
 
Saiu da Ribeira Chã para o Brasil, onde 
faleceu a 13 de Agosto de 1947, com a 
idade de 84 anos, em Bom Jesus de 
Itabopoana, Diocese de Campos, Esta-
do do Rio de Janeiro, onde passou a 
maior parte da sua vida. 

No que se refere à sua acção pastoral 
destaca-se, o seguinte acontecimento, 
registado numa acta da Câmara Munici-
pal da Lagoa: “Apresentou o senhor 
vereador Jacinto Soares de Medeiros 
um mapa estatístico da epidemia de 
febres tyfoides que grassou no logar da 
Ribeira Chã durante os mezes de Se-
tembro do anno findo a Dezembro do 
mesmo anno, pelo qual mappa se vê 
terem  sido atacados da dita epidemia, 
cento e doze indivíduos, e que, devido 
ao zelo incançavel so sirurgião João 
Soares de Medeiros, apenas houveram 
cinco casos fatais e sendo visto que o 
dito sirurgião tem jus a ser gratificado 
dos seus incommodos pelas rendas 
deste município, visto ser encarregado 
por esta Câmara de fazer visitas domici-
liarias aos doentes e propor o dito Se-
nhor vereador que esta Câmara arbitras-
se a gratificação de sessenta e oito mil e 
quatrocentos reis, a rasão de mil e oito-
centos reis por cada visita. 
 
E como no orçamento do actual anno 
não existe verba para pagamento da dita 
gratificação deliberou-se que se aguar-
dasse a organização de qualquer orça-
mento suplementar para nelle inserido. 
E constando das observações feitas no 
referido mapa pelo dito cirurgião João 
Soares de Medeiros que o capelão do 
logar da Ribeira Chã António Francisco 
de Melo se distingue em acto de carida-
de, já assistindo como enfermeiro aos 
doentes, ministrando-lhes as dietas e já 
fornecendo gratuitamente algumas del-
las aos doentes mais indigentes, o que 
também muito concorreu para o diminui-
tissimo número de casos fataes, por 
isso, e sob proposta do senhor vereador 
Jacinto Soares de Medeiros deliberou-se 
que na presente acta se lançasse um 
voto de louvor ao dito Capellão Reveren-
do António Francisco de Mello pelos 
sentimentos de humanidade que lhe são 
peculiares e pela generosidade com que 
voluntariamente se prestou a servir os 
doentes como enfermeiro”. 
 
Além de padre foi igualmente escritor 
tendo publicado algumas obras cujos 
exemplares se encontram na Biblioteca 
Pública e Arquivo Regional de Ponta 
Delgada. 

José Amaral 
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Cartas ao Senhor dos     
Milagres 

Fomos informados pela comunicação 
social que, este ano, chegaram ao cor-
reio do Santuário da Esperança menos 
cartas endereçadas a Jesus Cristo dos 
Milagres. Porquê? Não será eterna, no 
coração da humanidade, a necessidade 
de falar, de partilhar alegrias e dores 
com Deus? Creio que sim, mas o porquê 
das quarenta e tal em vez das cento e 
tal cartas… não sei! Mas em Deus nada 
é acaso, tudo é oportunidade! Deus es-
creve certo por linhas tortas, dizemos 
por vezes perante a graça que da des-
graça nos oferece. 
 
Eles e elas não enviaram cartas pelo 
correio, nem trazem candis, nem o odor 
nas roupas e nas malas que trouxeram 
das terras que os acolheram há 20, 30 
ou mais anos. Eles e Elas foram repatri-
ados, trazem entranhados no coração o 
erro, a saudade e cheiram a solidão. 
Estes nossos irmãos e os outros, que 
mendigam atenção no Campo de São 
Francisco, são verdadeiras cartas que 

chegam ano após ano ao Senhor dos 
Milagres. São cartas vivas que nos falam 
da fragilidade da vida de todos nós. 
 
A desgraça destes irmãos são oportuni-
dades de salvação. Está escrito nos 
seus rostos de sofrimento e dor a razão 
da veneração pela imagem do Senhor 
dos Milagres: Ele amou-nos até ao fim 
para nos ensinar a amar sem medida. 
Serei eu outro louco de Assis, se me 
ajoelhar e servir o podre dos pobres, 
Jesus Cristo, que vive nestes irmãos? 
Certamente que sim! Mas continua a ser
-me mais fácil ajoelhar perante a ima-
gem que a tradição guarda no Santuário. 
Será um engano? Se me curvar perante 
a imagem do Deus de Amor para amar 
os outros, não! Não é egano! Estou certo 
que ofereço um sacrifício agradável a 
Deus. 
 
Como eu gostava de ter a ousadia e a 
disponibilidade de coração daquele pai 
de família que após a missa campal, no 
Domingo, do Santo Cristo dos Milagres, 
sentou á mesa de festa dois irmãos re-
patriados, mal trajados e mal tratados e 
como uma só família partilharam a refei-
ção. 
 
Senhor dos Milagres ajuda-me a respon-
der em Teu nome a estas e a outras 
cartas. 
 

Pe. Nuno Maiato 
 

____________________________________________________________
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Em janeiro deste ano a Casa do Povo 
de Água de Pau candidatou-se ao pro-
jeto “Festival Football for Hope 2014″, 
promovido pela Associação Cais. 
 
A candidatura teve como objetivo levar a 
participar neste evento uma jovem do 
Centro de Desenvolvimento e Inclusão 
Juvenil Trevo, tendo a Casa do Povo de 
Água de Pau sido selecionada para par-
ticipar neste grande evento mundial, no 
qual se fará representar pela jovem Fa-
biana Cordeiro, que será a única repre-
sentante dos Açores e que irá integrar a 
comitiva da Associação CAIS, que leva-
rá 6 jovens portugueses ao Brasil. 
 
O festival Football for Hope 2014 será 
realizado entre 3 e 10 de julho, precisa-
mente no auge da Copa do Mundo da 
FIFA 2014, sendo um evento oficial do 
campeonato. É organizado pela FIFA e 
pelo Comitê Organizador da Copa do 
Mundo da FIFA 2014, e conta com o 
apoio da sede Rio de Janeiro, da street-
footballwordl e de uma empresa de ges-
tão de eventos. 

 
O Festival 2014 irá demonstrar ao mun-
do do futebol, bem como ao público 
geral, o impacto que o futebol pode ter 
ao nível da educação, promoção da 
saúde, construção da paz, integração 
social e liderança juvenil, sendo ao mes-
mo tempo, uma grande exibição de fair 
play, paixão pelo futebol e diversidade 
cultural, devido às origens das organiza-
ções participantes e das suas equipas. 
 
O Festival 2014 será muito mais que um 
torneio de futebol. Além de premiar a 
delegação mais justa, também será uma 
celebração de Football for Hope e da 
dimensão social do desporto. 
 
Estarão presentes 32 delegações de 
todo o mundo, que irão representar as 
suas organizações, nomeadamente 
organizações que usam regularmente o 
futebol como ferramenta para a mudan-
ça social. 
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Escola da Lagoa é uma das 
vencedoras dos XXV Jogos 

Desportivos Escolares 
As escolas da Povoação e da Lagoa, em S. Miguel, Manuel da Arriaga, no 
Faial, e de Velas, em S. Jorge, sagraram-se campeãs das fases zonais do 3.º 
ciclo dos XXV Jogos Desportivos Escolares (JDE), segundo anunciou a Dire-
ção Regional do Desporto (DRD),  
 
As fases zonais do 3.º ciclo, que decorreram nas escolas básicas e secundá-
rias do Nordeste, da Graciosa e da Calheta, encerraram esta edição dos JDE, 
depois de já se terem anteriormente disputado as fases zonais do 2.º Ciclo e a 
Fase Interilhas do Ensino Secundário (Futsal Masculino).  
 
Os XXV JDE decorreram sob o lema “Jogos Desportivos Escolares – 25 anos 
em movimento!”, numa iniciativa que, além de celebrar a sua própria longevi-
dade, voltou a demonstrar de forma inequívoca o seu valor enquanto instru-
mento ao serviço da formação integral dos alunos que neles participam.  
 
As várias fases da competição, da responsabilidade das escolas de acolhi-
mento e dos Serviços de Desporto das respetivas ilhas, contaram com organi-
zações de elevada qualidade, reveladoras do reconhecimento, por parte de 
todos os intervenientes, do valor educativo e pedagógico deste projeto.   
 
Dentro do espírito de celebração dos 25 anos dos JDE, foram desenvolvidas 
várias iniciativas nas diferentes fases que “contribuíram para que a edição 
deste ano fosse, efetivamente, muito especial”, nomeadamente exposições de 
fotografias, projeção de vídeos ou confeção de bolos para celebrar o 25.º ani-
versário dos Jogos Desportivos Escolares.  
 
Na edição deste ano, os JDE envolveram um total de cerca de 1.000 partici-
pantes no conjunto das várias fases, incluindo, além dos alunos e dos profes-
sores acompanhantes, os recursos humanos necessários à organização de 
cada uma das fases. 
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A abertura oficial da época balnear no 
concelho de Lagoa inicia-se no próximo 
dia 14 de junho. 
 
As três zonas balneares vigiadas da 
Lagoa, Complexo Municipal de Piscinas 
da Lagoa, Zona Balnear do Porto Calou-
ra e Praia da Baixa D´Areia irão receber 
a cerimónia do hastear da Bandeira Azul 
referente à abertura oficial da época 
balnear de 2014.  
 
Numa altura de contenção orçamental o 
Município de Lagoa, decidiu que a época 
balnear de 2014 será mais curta, de 15 
Junho a 14 Setembro, por razões de 
contenção de custos, visto que na época 
balnear de 2013 as receitas não foram 
suficientes para cobrir os custos,  sendo 
que, para se conseguir um equilíbrio 
seria necessário aumentar o valor das 
entradas no Complexo de Piscinas em 
mais de 50%. 
 
Refira-se que, trata-se do 18º ano con-
secutivo que o Complexo Municipal de 
Piscinas recebe este galardão, tendo 
esta sido a primeira zona balnear em 
2012 a receber a cerimónia oficial de 
âmbito nacional do hastear da Bandeira 
Azul. 
 
Na época balnear transata frequentaram 
este complexo de piscinas cerca de 
47.000 banhistas, um número que reflete 
bem a forte adesão que esta estrutura 
balnear tem tido e a constante procura 
que tem sido alvo por parte de banhistas 
de toda a ilha e até estrangeiros, fruto de 
uma constante melhoria gradual das 
condições balneares do concelho a par 
com a riqueza ambiental proporcionada 
pelo concelho da Lagoa, designadamen-
te pelas suas piscinas e pela Caloura 

(Sítio de Importância Comunitária). 
 
A zona balnear da Praia da Baixa          
d´ Areia foi galardoada recentemente 
com a atribuição de Bandeira Azul para 
2014, que veio na sequência dos investi-
mentos levados a cabo pela Câmara 
Municipal de Lagoa. Prova disso foi o 
arranjo urbanístico da zona da Baixa 
D’Areia e entrada em funcionamento da 
ETAR que permitiu já em 2013 que esta 
praia passasse a ser uma zona vigiada 
por nadadores salvadores, oferecendo 
aos banhistas um ótimo local de oferta 
na vila de Água de Pau. 
 
É  reconhecida, deste modo, a excelên-
cia através da atribuição da Bandeira 
Azul (atribuída anualmente por um júri 
internacional a praias que cumpram um 
conjunto de critérios de natureza ambi-
ental, de segurança e conforto dos uten-
tes, informação e sensibilização ambien-
tal) ao Complexo Municipal de Piscinas 
da Lagoa e à zona balnear da Caloura, 
que adiciona este a outros galardões 
que anualmente distinguem as áreas 
balneares do município de Lagoa entre 
as melhores a nível nacional, tais como 
a bandeira Quality Coast – Excellence 
Identity and Nature (Coastal & Marine 
Union); praia de qualidade de ouro 
(Quercus); Praia Acessível (INAG); e 
praia saudável (fundação Vodafone). 
 
Para além destes 3 locais, a autarquia 
garante ainda a manutenção e limpeza 
de outras zonas não vigiadas e que são 
muito procuradas durante o verão como 
são as Poças do Cruzeiro, na Atalhada e 
o Cerco na Caloura. 

DL/CML 
 

Época Balnear começa a 14 de 
junho na Lagoa 
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 Casa do Povo de Água de Pau 
foi selecionada para o Festival 
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