
“A elevação da Lagoa de Vila a Cidade é um feito 
que comprova o progresso, engrandece a história, o 
desenvolvimento da Lagoa e que acima de tudo, pre-
coniza a essência o poder local, um poder de proxi-
midade que se preocupa em resolver os problemas 
da pessoas”.  
  
As palavras são de João Ponte, o presidente da Câ-
mara Municipal de Lagoa, no âmbito da cerimónia do 
segundo ano de elevação a Cidade, que decorreu a 
11 de abril, o seu segundo aniversário de elevação 

de Vila a Cidade, realizada no Cine Teatro Lagoen-
se, presidida pelo Presidente do Governo Regional 
dos Açores, Vasco Cordeiro.  
 
Trata-se de um concelho que soube preservar a sua 
identidade cultural, e a forma de estar do seu povo. 
Lagoa é um local privilegiado para se viver, oferecen-
do novas oportunidades, disse o autarca na sua in-
tervenção.  
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Lagoa celebrou o segundo aniversário 
de elevação a cidade 

Autarquia da Lagoa vai 
promover em junho, as 
Festas do Divino Espírito 
Santo em Água de Pau 

 
 
 

A autarquia lagoense irá, em colaboração com a 
paróquia de Nossa Senhora dos Anjos, e a junta 
de freguesia de Água de Pau, promover nos dias 
27, 28 e 29 de junho o Império de São Pedro, 
cujas festividades terão lugar no Largo de Santi-
ago, na vila de Água de Pau. 

Trata-se de uma organização da responsabilida-
de da Câmara Municipal de Lagoa, que decidiu, 
este ano, recuperar o Império de S. Pedro há 
muito extinto nesta vila. 
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“Açores no Artesanato” 
patente ao público até 31 
de julho na Lagoa 

Está patente ao público, até dia 31 de julho, 
na Casa da Cultura Carlos César, cidade de La-
goa, a exposição “Açores no Artesanato”. 

Trata-se de uma exposição onde estão expostas 
peças artesanais, correspondentes aos três gru-
pos que constituem o arquipélago dos Açores, 
desde Santa Maria ao Corvo. 

O objetivo incide em promover, divulgar e valorizar o 
artesanato açoriano, dando assim a conhecer a singula-
ridade e a riqueza das artes artesanais insulares que 
constituem um importante espólio artístico de indubitá-
vel valor cultural. 
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Nesta Edição: 

Canil Municipal vai ser ampliado (p.2) 

PSD preocupado com o desemprego na 

Lagoa (p.3) 

Lagoa comemorou 2º aniversário de ele-

vação a cidade (p.4) 

Apresentado livro “Gentes e Memóriasdo 

Concelho de Lagoa 1910-1933” (p.5) 

Freguesia do Rosário assinalou o seu 

421º aniversário (p.6) 

VI Feira do Livro no Convento dos Fran-

ciscanos (p.8) 

48 mil euros para 21 instituições do     

concelho (p.9) 

Lagoa assinalou os 40 anos do 25 de 

Abril (p.11) 

Praça do Rosário recebeu Feira das   

bagatelas e artesanato  (p.12) 

Corrida de atletismo Água de Pau-Lagoa 

de regresso (p.17) 

_______________________________________________________________________________________ 
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Foram várias as  atividades que decorreram na Pra-
ça de Nossa Senhora do Rosário na Lagoa, no âm-
bito das comemorações dos 40 anos do 25 de abril. 

Tratou-se de uma iniciativa da autarquia lagoense 
para assinalar o feriado nacional alusivo ao Dia da 
Liberdade, que foi diversificado com um programa 
sócio cultural, sendo que o dia 25 de Abril, invoca 
os princípios do estado democrático de igualdade, 
justiça, fraternidade e liberdade,.  
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40 anos do 25  de Abril comemorados na Lagoa 

Autarquia vai    
ceder lotes para 
casais jovens 
A Câmara Municipal de Lagoa irá avançar com 
a cedência de lotes para autoconstrução nas 
freguesias de Água de Pau e de Santa Cruz, 
disponibilizando 8 lotes para autoconstrução. 

A cedência destes 8 lotes destina-se exclusiva-
mente a casais jovens do concelho, sendo que 
6 desses lotes serão na freguesia de Água de 
Pau e 2 na freguesia de Santa Cruz. 

Segundo João Ponte, “a cedência destes lotes 
vem de encontro às políticas de juventude im-
plementadas pelo município para fixar os casais 
jovens nas suas freguesias, sendo também uma 
prova do empenho que a autarquia tem deposi-
tado ao nível das carências habitacionais do 
concelho, uma área que João Ponte considera 
“ser fulcral para o desenvolvimento e bem-estar 
dos seus munícipes”. 

O líder do executivo camarário adianta e reco-
nhece que, atualmente, ainda existem na Lagoa 
muitos casais jovens que vivem em casa dos 
pais ou de terceiros, alguns dos quais em situa-
ção de sobrelotação, por não possuírem condi-
ções financeiras adequadas à aquisição de uma 
moradia. 

Face a isto, nos últimos anos já foram disponibi-
lizados pela autarquia 43 lotes para autocons-
trução de habitações unifamiliares, nomeada-
mente 10 lotes na Urbanização Vida Nova, na 
freguesia de Santa Cruz, 17 lotes no Bairro 
Maria dos Anjos Amaral, na freguesia de Água 
de Pau e 16 lotes no Loteamento de São Pedro, 
na freguesia de Nossa Senhora do Rosário. 

É de realçar que a autarquia lagoense, nos últi-
mos quatros anos, tem apostado fortemente 
numa política mais virada para as pessoas e 
mais atenta à realidade do concelho, no que 
concerne ao nível habitacional, sendo precisa-
mente neste sentido, que a autarquia tem unido 
esforços para dar resposta, num curto espaço 
de tempo, aos problemas habitacionais do con-
celho. 

DL/CML 
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No âmbito daquela que tem sido a 
política do executivo camarário da 
autarquia lagoense, em promover 
turística e culturalmente o concelho, 
a Câmara Municipal de Lagoa lan-
çou, pela primeira vez, um guia inti-
tulado “Lagoa Comvida”, onde são 
divulgados para o ano, os principais 
eventos promovidos no concelho. 

Segundo a autarquia, “Lagoa Com-
vida” será um importante instrumen-
to de informação e divulgação das 
atividades eventos desenvolvidos 
pelo município da Lagoa, dando 
igualmente a conhecer aquilo que o 
concelho tem de melhor, nomeada-
mente, a sua excecional paisagem, 
a sua riqueza histórica e cultural, 
refletida nos seus museus e imóveis 
arquitetónicos nos quais são promo-
vidos eventos como é disso exem-
plo o Convento dos Franciscanos. 

“Lagoa Comvida” é uma forma 
de fomentar áreas como cultura, 
educação, desporto e turismo 
que captem a atenção de quem 
visita a Lagoa, fomentando o 
desenvolvimento de atividades 
e eventos, alguns dos quais 
organizados pelas juntas de 
freguesia e instituições.  

Deste modo, esta é uma publi-
cação que será distribuída em 
todas as moradias da ilha de S. 
Miguel, sendo um convite a 
todos os micaelenses para visi-
tarem a Lagoa e sentirem a 
vivacidade, o dinamismo e o 
progresso da mais nova cidade 
do país. 

DL/CML 

A Câmara Municipal de Lagoa 
irá ampliar o seu canil munici-
pal em mais do dobro da área 
atual, adaptando-o às reais 
necessidades atuais e cum-
prindo com todas as regras e 
exigências do bem-estar ani-
mal. 

Recorda uma nota da autar-
quia, que esta é uma promes-
sa do autarca lagoense, que 
agora irá beneficiar essa infra-
estrutura municipal.  

Assim sendo, o canil munici-
pal passará de 160m2 para 
uma área de 360m2, passan-
do a dispor de mais 6 canis, 
para além dos 12 que possuía 
anteriormente e passará a 
albergar dois gatis, dois espa-
ços de isolamento para ani-
mais com doenças infeccio-
sas, duas celas destinadas à 
recolha de outras espécies 
animais, de maior porte e terá 
ainda uma zona de armazena-
gem, um gabinete veterinário, 
bem como instalações sanitá-
rias. 

Com estas obras de beneficia-
ção e ampliação, o canil muni-
cipal lagoense ficará em con-
dições de ser licenciado como 
centro de recolha oficial de 
animais, pela Direção Regio-
nal da Agricultura e Desenvol-
vimento Rural, que é a entida-
de na Região, com competên-
cia nessa área, certificando o 
trabalho que o mesmo irá 
passar a desenvolver. 

Segundo uma nota da autar-
quia, o Canil Municipal de 
Lagoa tem-se assumido como 
um importante serviço de sal-
vaguarda para a Saúde Públi-
ca com a captura e alojamen-
to de cães abandonados ou 
vítimas de maus-tratos e de 
acidentes no concelho, que 
aquando do seu acolhimento, 
encontram-se em estado de 
magreza extrema, ou com 
traumatismos ou patologias 
graves. 

 DL/CML 

O serviço de educação e for-
mação da Câmara Municipal 
de Lagoa promoveu uma ses-
são de cinema no Cine Teatro 
Lagoense Francisco D’Amaral 
Almeida. 

Inserida no programa A.G.I.R.- 
Animação de Gerações e Inter-
venção Recreativa, esta ação 
reuniu alguns dos atl’s do con-
celho de Lagoa, CATL do Cen-
tro Social e Cultural do Cabou-
co, CATL de S. Pedro, CATL 
Lagoa e CATL do CEFAL, que 
assistiram à visualização de 
um filme de animação. 

É intenção do programa 
A.G.I.R. desenvolver diversas 
iniciativas relacionadas com a 
arte, a saúde e o entretenimen-
to junto dos diferentes públicos, 

de forma a ocupar e recriar os 
tempos livres ao mesmo tempo 
que dinamiza os diferentes 
espaços. 

De recordar que ainda este 
mês o programa A.G.I.R. dina-
mizou uma atividade de estéti-
ca no âmbito do Dia Mundial da 
Saúde junto das idosas que 
frequentam os Centros de Dia 
de Santa Cruz e da Ribeira 
Chã. 

DL/CML 
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A 5 de maio, pelas 19h00, o auditório da Câmara 
Municipal de Lagoa irá acolher a apresentação 
do projeto “Um Dia Pela Vida”, da Liga Portugue-
sa Contra o Cancro. 

Trata-se de um projeto que tem como principais 
objetivos: informar, educar e angariar fundos 
para os programas de prevenção e de rastreio 
da Liga Portuguesa Contra o Cancro. 

“Um Dia Pela Vida” é uma iniciativa desenvolvida 
no âmbito do programa internacional da Ameri-
can Cancer Society “Relay For Life e caracteriza 
a esperança de que todos aqueles que foram 
levados pelo cancro não serão esquecidos, e de 
que aqueles que o estão a combater serão sem-
pre apoiados, na esperança de que um dia a 
cura do cancro será possível. 

Esta é a 46ª edição em Portugal, a 3ª nos Aço-
res e a 1ª em São Miguel, sendo um projeto que 
se vai propagar por todos os concelhos da ilha 
de S. Miguel, contemplando diversas atividades 
que serão desenvolvidas durante cerca de três 
meses com vista a apoiar a permanente luta 
contra o cancro. 

“Um dia pela vida” será apresentado 
em maio na Lagoa 

Matiné de cinema no   
Cine Teatro Lagoense   
reúne atl’s do concelho 

Canil Municipal vai ser 
ampliado 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

A Câmara Municipal de Ponta Delgada recebeu a 
exposição “A União da Força: Mostra da Cerâmi-
ca Vieira”, que retrata a história de um dos pou-
cos patrimónios industriais e artísticos que têm 
resistido ao longo de cinco gerações familiares, 
com sede no concelho da Lagoa. 

Com esta exposição, a autarquia de Ponta Delga-
da abre também o seu espaço nobre à promoção 
e divulgação dos valores de outros concelhos da 
ilha de São Miguel. 

A mostra retrata a história da olaria na loiça bran-
ca vidrada da Lagoa. 

Este é um concelho onde existem memórias de 
pequenas olarias de barro vermelho, semelhantes 
às existentes na ilha de Santa Maria e em Vila 

Franca do Campo, muito antes da fundação da 
primeira fábrica de loiça vidrada, criada por Ber-
nardino da Silva em 1862, no Porto dos Carneiros 
da Lagoa. 

Denominada “Cerâmica Vieira”, a fábrica tem re-
sistido ao tempo, a sua produção continua a ser 
artesanal e a sua decoração, além dos desenhos 
tradicionais, é deixada à imaginação dos artesãos 
que ali trabalham. 

A conhecida “loiça da Lagoa” apresenta uma de-
coração única, na qual predomina o azul, e é con-
siderada como o ex-libris artesanal deste conce-
lho. 

DL/CMPD 

Exposição “A união da força: mostra 
da Cerâmica Vieira” em Ponta Delgada 

_________________________________________________________________________________________________________ 

Autarquia promove turismo através do guia “Lagoa Comvida” 
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A autarquia lagoense irá, em cola-
boração com a paróquia de Nossa 
Senhora dos Anjos, e a junta de 
freguesia de Água de Pau, promo-
ver nos dias 27, 28 e 29 de junho 
o Império de São Pedro, cujas 
festividades terão lugar no Largo 
de Santiago, na vila de Água de 
Pau. 

Trata-se de uma organização da 
responsabilidade da Câmara Mu-
nicipal de Lagoa, que decidiu, este 
ano, recuperar o Império de S. 
Pedro há muito extinto nesta vila. 

 A Lagoa tem a tradição de várias 
instituições promoverem Impérios 
do Divino Espírito Santo, como é o 
caso da Santa Casa da Misericór-
dia, Agrupamento de Escuteiros 
do Cabouco e a Paróquia de Nos-
sa Senhora do Rosário. 

O objetivo dessa iniciativa, que é 

para se manter anualmente, pas-
sa assim pela preservação e pro-
moção da cultura e das tradições 
que fazem parte da memória cole-
tiva do povo lagoense e dos açori-
anos e que contribui para definir a 
identidade do Concelho e dos 
Açores naquilo que têm de mais 
singular como é o caso do culto 
ao Divino Espírito Santo que se 
assume como uma devoção com 
grande tradição no seio da comu-
nidade lagoense. 

Com um diversificado programa 
de, as festividades iniciam-se, na 
sexta feira, pelas 20h30, com a 
abertura do quarto do Espírito 
Santo, seguindo-se a bênção da 
dispensa da carne e da massa. 
No sábado, o dia inicia-se com a 
distribuição, pela manhã, de mais 
de 200 pensões aos idosos porta-
dores do cartão do idoso e institui-
ções sociais, sendo que no final 

da tarde haverá a partilha popular 
das tradicionais sopas do Divino 
Espírito Santo. Para domingo, 
último dia das festividades, decor-
rerá o tradicional cortejo, desde o 
Largo de Santiago até à Igreja de 
Nossa Senhora dos Anjos, seguin-
do-se a Missa Solene e o Cortejo 
da Coroação dos Impérios do con-
celho com a participação das filar-
mónicas do concelho, terminando 
com um bodo de leite no Centro 
Comunitário João Basco Mota 
Amaral. 

É de salientar, que os três dias de 
festa do Divino Espírito Santo em 
honra do Império de São Pedro na 
Vila de Água de Pau contarão 
com a animação musical de vários 
grupos locais. 

DL/CML 
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Autarquia promove festas do Divino Espírito 

Santa Cruz  com galardão 
de “Eco Freguesia –         
Freguesia Limpa” 

A Comissão Política Concelhia (CPC) do PSD e 
JSD Lagoa assinalou, o feriado municipal do conce-
lho de Lagoa com uma deslocação à Cerâmica Viei-
ra. 

Considerando a Cerâmica Vieira como um dos vali-
osos patrimónios industriais e artísticos existentes 
no concelho, a Comissão Política Concelhia do PSD 
e JSD Lagoa decidiu marcar o feriado municipal de 
Lagoa com uma deslocação àquela empresa, que já 
conta com 152 anos de existência. 

Ciente da importância da Cerâmica Vieira ao nível 
turístico e da manutenção dos postos de trabalho, 
Rui Meneses, presidente da CPC do PSD Lagoa, 
parabenizou Manuela e Teresa Vieira pelo trabalho 
que têm vindo a desenvolver ao longo de mais de 
um século na Lagoa, realçando a necessidade de 
serem criadas no concelho todas as condições para 
que as empresas se mantenham em sã atividade, 
evitando assim mais despedimentos e o consequen-
te aumento do número de desempregados no arqui-
pélago e na Lagoa. 

Preocupado com a elevada taxa de desemprego 
nos Açores, e, por arrastamento, também no conce-
lho de Lagoa, Rui Meneses lembrou que “não há 
emprego, sem empresas”, ressalvando ainda que 
também não haverá “empresas se não forem cria-
dos incentivos para a fixação das mesmas no con-
celho”, referiu. 

Rui Meneses acredita que só será possível desen-
volver a economia local e criar mais postos de tra-
balho com uma política mais dinâmica “capaz de 
captar novos investimentos para o concelho”, não 
esquecendo os parques industriais existentes na 
Lagoa que “carecem de um olhar atento por parte 
da autarquia”, disse. 

Olhando para a Cerâmica Vieira como um exemplo 
a seguir, o presidente da CPC do PSD Lagoa recor-
dou que esta fábrica já vai na sua quinta geração 
familiar, mantendo ativos atualmente nove postos 
de trabalho. 

DL/PSD 

João Ponte entrevistado 
por alunos de Água de Pau 

Abril começou para o Presi-
dente da Câmara Municipal 
de Lagoa, João Ponte, com 
uma entrevista na Escola 
Básica Integrada de Água de 
Pau, com contornos um pou-
co diferentes do habitual, 
uma vez que foi convidado 
para ser entrevistado por um 
grupo de 8 alunos da turma 
TPCA (Turma Currículo 
Adaptado) dessa instituição 
de ensino.  

Esse convite surgiu no âmbi-
to da disciplina de Portu-
guês, onde foi lecionado a 
esses alunos como se deve 
elaborar uma entrevista. 

Deste modo, e como forma 
de colocarem em prática os 
seus conhecimentos os alu-
nos da turma foram unâni-
mes e escolheram o Presi-
dente da Câmara Municipal 
de Lagoa para ser entrevis-
tado, por ser a pessoa com 
mais destaque no concelho 
de Lagoa.  

Assim, os jovens mostraram-
se entusiasmados e partici-
pativos, colocando as mais 
variadas perguntas ao edil 
que, de forma descontraída, 
colaborou respondendo às 

questões que lhe foram colo-
cadas. 

Os objetivos dessa entrevis-
ta também passaram por 
promover a interação social 
desses jovens e incrementar 
a sua formação pessoal na 
área da comunicação. 

No final da entrevista, João 
Ponte, agradeceu o convite, 
deixando como mensagem 
que o percurso escolar é 
essencial e determinante 
para a vida futura de cada 
um. 

DL/CML 

______________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________

_ 

A Junta de Freguesia de 
Santa Cruz recebeu, es-
ta  quarta-feira, dia 9 de 
abril, o certificado da Dire-
ção Regional do Ambiente 
como uma das vencedoras 
da edição de 2013 do con-
curso de limpeza pública 
“ECO Freguesia – Fregue-
sia Limpa”. 

Segundo fez saber, através 
das redes sociais, a Junta 
de Freguesia irá dar conti-

nuidade a este projeto de 
extrema importância para 
toda a freguesia, o que só é 
possível com a colaboração 
de todos. 

A edilidade local diz contar 
com a cidadania da popula-
ção, no sentido de manter a 
Freguesia sempre limpa e 
agradável para quem a visi-
ta, contribuindo assim para 
uma “ECO Freguesia”! 

PSD Lagoa preocupado com desemprego 

__________________________________________________ 



“A elevação da Lagoa de Vila a Cidade é 
um feito que comprova o progresso, en-
grandece a história, o desenvolvimento da 
Lagoa e que acima de tudo, preconiza a 
essência o poder local, um poder de proxi-
midade que se preocupa em resolver os 
problemas da pessoas”.  

As palavras são de João Ponte, o presi-
dente da Câmara Municipal de Lagoa, no 
âmbito da cerimónia do segundo ano de 
elevação a Cidade, que decorreu a 11 de 
abril, realizada no Cine Teatro Lagoense, 
presidida pelo Presidente do Governo 
Regional dos Açores, Vasco Cordeiro.  

Trata-se de um concelho que soube pre-
servar a sua identidade cultural, e a forma 

de estar do seu povo. Lagoa é um local 
privilegiado para se viver, oferecendo no-
vas oportunidades, disse o autarca na sua 
intervenção.  

Segundo João Ponte, apesar da crise, é 
inegável o salto verificado de construção 
de infraestruturas que ditou o crescimento 
da população e melhorando a qualidade 
de vida das pessoas.  

O autarca admite que a conjunta atual não 
é fácil, onde voltou a recordar que em 
cinco anos, o município perdeu quase 
cinco milhões de euros, de receita espec-
tável, só em taxas e impostos, o que con-
dicionou a atividade camarária, já que 
representa cerca de 25% das receitas 

correntes próprias.  

Por outro lado, João Ponte adiantou ser 
urgente repensar o modelo de financia-
mento das camaras municipais, e teme 
que, a manter-se no futuro a tendência da 
diminuição das transferências do Orça-
mentos de Estado, muitas autarquias po-
derão estar à beira da rutura, ou até mes-
mo num retrocesso histórico nos serviços 
prestados às suas populações.  

O autarca referiu ainda que, os desafios 
colocados ao poder local, são cada vez 
maiores e mais exigentes, obrigando a 
repensar as medidas as prioridades.  

A governação futura deve passar por uma 
gestão responsável das finanças munici-
pais, e pelo favorecimento da economia 
local e da empregabilidade, disse.  

O autarca recordou intervenções estrutu-
rais para o concelho, dando como exem-
plo o Tecnoparque, onde muito em breve 
o primeiro edifício do Nonagon – Parque 
Tecnológico da ilha de S. Miguel, irá rece-
ber as primeiras empresas de base tecno-
lógica; a instalação de dois importantes 
empreendimentos, também no Tecnopar-
que, cujos contratos foram assinados em 
setembro.  

O primeiro destinado à construção de uma 
unidade hospitalar e de cuidados continu-
ados. O segundo destinado a uma unida-
de de prestação de cuidados de saúde, 
com recurso a métodos e técnicas pró-

prias da medicina nuclear, investimentos 
superiores a 30 milhões de euros.  

João Ponte adiantou, por outro lado, que 
a autarquia já está a trabalhar para que, 
no próximo Quadro Comunitário de Apoio, 
seja possível a concretização de alguns 
projetos essenciais ao desenvolvimento 
do concelho, caso concreto da ampliação 
do Porto dos Carneiros, o Passeio Maríti-
mo da Cidade e o Mercado Municipal.  

Noutro âmbito, muitos têm sido os pedi-
dos de auxílio, e face às dificuldades, a 
autarquia adotou varias medidas de cariz 
social, para garantir ao bem-estar dos 
lagoenses, o fundo de emergência social, 
o cartão do idoso e o apoio á habitação 
degradada.  

Mas a autarquia tem apostando fortemen-
te na empregabilidade através de progra-
mas financiados pelo executivo regional, 
como forma de minimizar os graves soci-
ais resultantes do desemprego.  

Promover a empregabilidade local, custa-
rá, em 2014, cerca de 160 mil euros, mas 
permitirá a injeção de 1,4 milhões de eu-
ros de rendimentos em cerca de 200 famí-
lias que viviam no limiar da pobreza, disse 
o autarca.  

Para o Presidente da Câmara Municipal 
de Lagoa, a história ensinou que, ao longo 
de 492 anos, outras crises já se viveram e 
foram ultrapassadas. Por isso com uma 
atitude positiva, construtiva e exigente 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________
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“Lagoa soube preservar a sua identidade cultural, e a forma de estar do seu povo” 

“A riqueza de um pais, duma região ou de 
uma ilha, concelho ou cidade, é um refle-
xo de vários fatores, sendo o mais impor-
tante a sua população”, considera a histo-
riadora Susana Goulart, que falava sobre 
o passado, presente e futuro da Lagoa. 
 
Quantos somos, onde estamos e o que 
pudemos fazer foram questões abordadas 
pela historiadora, no âmbito das comemo-
rações do 2º aniversário da elevação a 
Cidade da Lagoa. 
 
Segundo Susana Goulart, a Lagoa tem 
mostrado um crescimento continuado, 
sendo que no séc. XVI, existiam neste 
concelho cerca de 2 mil pessoas, em me-
ados do séc. XIX já eram cerca de 5 mil. 
Por volta de 1930 na Lagoa já residiam 
cerca de 10 mil pessoas, e nos últimos 
sensos na Lagoa já residiam cerca de 14 
mil habitantes, sendo a Lagoa o concelho 
que tem a maior densidade populacional, 
de todo o arquipélago. 
 
Um crescimento que surge dos progres-
sos efetivos, e desenvolvimento em ter-
mos da vida privada e pública. 
 
Até ao inico do séc. XX a mortalidade era 
elevada, não só em adultos mas também 
com elevada taxa de mortalidade infantil. 
 
Por outro lado, e face às más condições 
públicas, foi feito um grande esforço tec-
nológico industrial para que fosse feita 
uma melhoria neste sentido. 
 
Um progresso que chegou também à 
água potável à população, tendo sido nos 
fontanários fundamentais, situação de 
melhoria verificada na primeira metade do 
séc. XX. 
 
Face aos melhoramentos, a população 
aumentou, tornou-se mais saudável, e 
garantiu a sobrevivência dos mais novos, 
refere a historiadora. 
 
Nos dados estatísticos dos últimos sen-
sos de 2011, é possível verificar o volume 
da população jovem na Lagoa, sendo que 
cerca de ¼ da população tem menos que 
14 anos. 
 
Um crescimento populacional que permi-

tiu consolidar a Lagoa, e foi também aju-
dado pela localização geográfica do muni-
cípio. 
 
Despois da entrada em 1986 de Portugal 
à Comunidade Europeia, Portugal dupli-
cou o número de cidades, de 88 para 158, 
tendo a Lagoa sido criada em 2012, con-
tribuindo assim para que sejam 159 o 
número de cidades portuguesas. 
 
Segundo a historiadora, esta dignificação 
de vila a cidade, foi um corolário de todo 
um longo processo, e que foi demarcado 
pelo Rei Dom João III, faltando oito anos 
para que Lagoa assinale os 500 anos de 
vila. 
 
Há 492 anos, a 11 de abril a Lagoa iria 
beneficiar de outro acontecimento, Dom 
João III dignificou a Lagoa em abril, veio a 
ser desenvolvida em 1593 e nos anos 
subsequentes, devido à catástrofe em 
Vila Franca do Campo. 
 
O séc. XVIII e XIX, a Lagoa tinha uma 
forte ligação com outros portos da região, 
cinco na totalidade, sendo o Porto dos 
Carneiros o porto de ligação. Uma centra-
lidade, que segundo a historiadora, fez 
com que se tenha percebido que a Lagoa 
tenha ganha um protagonismo político no 
séc. XVII e XVIII. 
 
“Aquilo que hoje é designado pelo Associ-
ação de municípios da ilha de São Miguel, 
foi inventado no séc. XVII, altura em que 
na Lagoa, todos os presidentes de câma-
ra se juntavam, para enviar os manuscri-
tos ao governo nacional, queixando-se 
dos elevados impostos”, recordou. 
 
Por outro lado, segundo Susana Goulart, 
o destino económico deste concelho foi 
marcado pela sua debilidade agrícola, 
não tendo terrenos propícios ao setor 
primário. 
 
A excelência da Lagoa foi nomeadamente 
na produção vinícola. Não muito setor 
primário, mas neste, o vinho era uma 
mais-valia, destacou. 
 
Numa segunda atividade primária impor-
tante, foi a pesca, com destaque para o 
Porto dos Carneiros, onde os Irmãos da 

Confraria de São Pedro Gonçalves tinham 
uma atividade dinâmica. 
Segundo Susana Goulart, terá sido esta 
frágil apetência lagoense para o setor 
primário, que permitiu o desenvolvimento 
do setor secundário, tendo-se tornada 
conhecida como “Vila Operária”. 
 
Assim surgem as fábricas de rações, que 
vêm desde o séc. XVIII, XIX e primeira 
metade do séc. XX, moinhos de água, 
com destaque para os 20 moinhos de 
água localizados em Água de Pau, e dois 
de vento localizados já na Lagoa, quatro 
fornos de cal, cerâmica e álcool, tendo 
sido este setor desenvolvido duma forma 
eficaz. 
 
Em estatísticas de 1890, 75% da exporta-
ção e São Miguel era álcool, sendo a fá-
brica de álcool da Lagoa uma capacidade 
e importância socia-económica importan-
te. Desenvolvimento industrial atraiu no-
vas tecnologias das quais a mais impor-
tante era a luz elétrica. 
 
Perante tudo isto, segundo a historiadora, 
no futuro, a Lagoa deve potenciar a sua 
herança, sendo um sitio pequeno onde 
facilmente se chega a todo o lado, é cen-
tral na sua geografia, e com um historial e 
inovação no âmbito do setor secundário. 
 
Ao nível dos desafios futuros, Susana 
Goulart destaca duas áreas que devem 
ser alvo de uma reflexão séria. 
 

Em primeiro lugar, na área da saúde, no-
meadamente na gerontologia, visto que a 
tendência é para uma população mais 
idosa, sendo que, atualmente, a esperan-
ça de vida é de 76 anos de idade nos 
homens e feminina cerca de 82 anos, e a 
Lagoa reflete esta tendência. Nos sensos 
de 2011, havia 566 idosos com mais de 
75 anos, destas 320 são mulheres, e 246 
homens. 
 
Segundo Susana Goulart, este envelheci-
mento, que tende a ser mais volumoso 
nas décadas que se seguem, é um gran-
de desafio para o município. 
 
Ainda na área da saúde, diz a historiadora 
que é necessário dar mais atenção às 
doenças urbanas, o caso da psiquiatria e 
da psicologia, sendo que número de do-
enças mentais está a aumentar. 
 
Por outro lado, a historiadora salienta a 
área das tecnologias da comunicação, 
onde há a necessidade de saber usar a 
informação, sabe esperar pelos resulta-
dos e trabalhar em equipa, sendo a Lagoa 
terá um futuro promissor, que são funda-
mentais, segundo a historiadora. 
 
“Ter saúde e saber comunicar no mundo 
e com o mundo, aprece-me de facto a 
grande lição que se poderá partilhar com 
as gerações futuras, naquilo que foi o 
passado, o presente e o futuro da lagoa”, 
disse. 
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Lagoa tem grandes desafios futuros, diz a historiadora Susana Goulart 



Está patente ao público, até dia 31 de 
julho, na Casa da Cultura Carlos César, 
cidade de Lagoa, a exposição “Açores no 
Artesanato”. 

Trata-se de uma exposição onde estão 
expostas peças artesanais, corresponden-
tes aos três grupos que constituem o ar-
quipélago dos Açores, desde San-
ta Maria ao Corvo. 

O objetivo incide em promover, divulgar e 
valorizar o artesanato açoriano, dando 
assim a conhecer a singularidade e a ri-
queza das artes artesanais insulares que 
constituem um importante espólio artístico 
de indubitável valor cultural. 

A exposição está dividida em dois pisos, e 
por diversas salas, onde se podem encon-
trar desde registos de Santo Cristo, pe-

ças confecionadas em lã, olaria, borda-
dos, peças em miolo de figueira, rendas, 
artefactos construídos em chifres de ani-
mais, cestaria, cerâmicas, trabalhos em 
escamas de peixe, entre outros. 

Durante a exposição, e como forma de 
dinamizar e promover o artesanato na 
Lagoa, a autarquia lagoense, irá promover 
o workshops. 

A exposição “Açores no Artesanato”, é 
uma iniciativa do Núcleo Cultural da Câ-
mara Municipal de Lagoa, que pretende 
evidenciar as diferentes tradições açoria-
nas que marcaram a identidade cultural da 
região e que outrora demarcaram o quoti-
diano açoriano e que hoje são considera-
das relíquias. 
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“Gentes e Memórias do Concelho de La-
goa 1910 – 1933”, é um livro da autoria de 
Sandra Monteiro, sendo um estudo sobre 
o concelho de Lagoa, com base em fontes 
até então inéditas e aborda um período 
que nunca tinha sido analisado. 

O livro é o resultado da dissertação de 
Mestrado em Património, Museologia e 
Desenvolvimento, uma obra de inigualável 
valor e contributo para a história lagoense 
que se divide em duas partes, uma desti-
nada a analisar os contornos da população 
lagoense na I República e outra, dedicada 
às questões sociais e urbanísticas. 

Uma publicação que pretende, acima de 
tudo, dar continuidade aos estudos inicia-
dos por dois grandes estudiosos do conce-
lho de Lagoa: o Padre João José Tavares 
e o historiador e etnólogo Dr. Francisco 
Carreiro da Costa, disse na altura o presi-
dente da Câmara Municipal de Lagoa. 

João Ponte falava na apresentação da 
obra, onde recordou Descartes dizendo 
que “ a leitura de todos os bons livros, é 
uma conversação com as mais honestas 
pessoas dos séculos passados”, um pen-
samento que resume a essência do livro, 
considerando ser uma obra de inegável 
valor. 

Uma obra que apela à cultura, tal como 
tem sido a aposta da autarquia, como for-
ma de incentivar os lagoenses ao gosto 
pela leitura e pelo conhecimento, disse 
João Ponte. 

O livro foi apresentado pela investigadora 
e docente na Universidade dos Açores, 
Susana Goulart Costa, que destacou ser 
esta uma obra que abrange um período 
conturbado na história nacional e da histó-
ria insular. 

A investigadora deu como exemplo os sete 
parlamentos, oito presidentes da Repúbli-
ca, 39 governos e 40 chefias de governo, 
entre 1910 e o golpe militar de 1916, na 
história nacional. 

Susana Goulart Costa chamou a atenção 
para o facto de este não ser um livro de 
história da política local, mas sim uma 
obra que aborda as questões da popula-
ção da Lagoa e da sociedade que aqui 
residia. 

Dos vários temas analisados, a investiga-
dora realça o destaque feito à educação 
onde, nesta época, a taxa de analfabetis-
mo rondava os 80% neste concelho, sen-
do transversal às restantes ilhas dos Aço-
res. 

Recordou igualmente o investimento nas 
escolas nessa época, onde em 1928 foi 
inaugurada a escola Jácome Correia, sen-
do esta uma referência. 

Mas o livro agora apresentado, em véspe-
ra das comemorações dos 40 anos do 25 
de Abril, dá igualmente destaque ao poder 
local, que foi fundamental para o progres-
so do concelho. 

A investigadora destacou ainda o trabalho 
realizado por Sandra Monteiro que, sem 
ser açoriana, soube dominar os conceitos 
e conteúdos da história regional. 

A autora, por sua vez, destacou e enume-
rou o apoio que obteve para a consulta de 
arquivos e as fontes com quem falou, sem 
os quais não era possível a obra agora 
apresentada. 

Sanda Monteiro destacou ainda o apoio da 
autarquia, com a qual foi possível a obra 
agora apresenta, uma vez que sem esta 
edição, a investigação ficaria apenas no 
conhecimento académico, sendo uma obra 
que honra as gentes e memórias do con-
celho lagoense. 

A autora deixou ainda um apelo a todos os 
que possam ter arquivos particulares que 
abram as portas a outros investigadores, e 
apelou à autarquia para que possa dispo-
nibilizar um catálogo online do seu arqui-
vo, que facilitaria a vida aos investigado-
res. 

Sandra Monteiro dedicou ainda a obra aos 
lagoenses, sendo este um contributo para 
homenagear, engrandecer a cidade e au-
mentar o gosto pelo registo da memória. 

Sandra Monteiro nasceu em 1974, em 
Canelas, no concelho de Vila Nova de 
Gaia. Frequentou a Escola Secundária da 
sua terra natal e ingressou na Faculdade 
de Letras da Universidade do Porto. Na-
quela instituição, licenciou-se em História, 
ramo educacional, em 1997. Desde então 
exerceu as funções de docente no Ensino 
Básico e Secundário em vários estabeleci-
mentos escolares do país. Paralelamente 
ao seu gosto pelo ensino, enveredou na 
investigação e entre 2010-2012 frequentou 
o Mestrado em Património, Museologia e 
Desenvolvimento, na Universidade dos 
Açores. 
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“Gentes e Memórias do Concelho de Lagoa 1910 – 1933” em livro  

“Açores no Artesanato” patente ao público até 31 de julho na Lagoa 



A Freguesia de Nossa 
Senhora do Rosário assi-
nalou, a 05 de abril, o seu 
421 º aniversário.  

No âmbito das comemora-
ções, o executivo liderado 
por Gilberto Borges, ho-
menageou o Presidente 
da Câmara Municipal de 
Lagoa, João António Fer-
reira Ponte, pelos relevan-
tes serviços prestados 
como autarca. Foram 
igualmente homenagea-
dos na mesma sessão o 
anterior Presidente da 
Junta de Freguesia,     

Durval Carlos Simas Faria 
e o Clube Operário Des-
portivo.  

De salientar que as home-
nagens que foram propos-
tas pelo executivo da Jun-
ta de Freguesia, em sua 
reunião do dia 28 de feve-
reiro de 2014, as quais 
foram aprovadas, por una-
nimidade, em Assembleia 
de Freguesia, na reunião 
do dia 27 de março de 
2014.  

A anteceder a cerimónia 
oficial, que decorreu no 

Cine Teatro Lagoense 
Francisco D’Amaral Almei-
da, teve lugar uma breve 
atuação da Filarmónica 
Lira do Rosário, e decor-
reu a abertura da exposi-
ção de fotografia 
“Vivências da Lagoa” e a 
entrega de diplomas.  

No final da sessão solene, 
teve lugar um concerto 
musical pelo Orfeão de 
Nossa Senhora do Rosá-
rio, que assinalou assim o 
final das comemorações 
dos 421 anos de elevação 
do Rosário a freguesia. 

Freguesia do Rosário           
assinalou 421º aniversário 
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O Presidente da Câmara Municipal de 
Lagoa, João Ponte, foi homenageado, 
recentemente, pela Junta de Freguesia de 
Nossa Senhora do Rosário, aquando da 
sessão solene do 421º aniversário desta 
freguesia, que decorreu no Cine Teatro 
Lagoense Francisco D’ Amaral Almeida. 

Tratou-se de uma homenagem do execu-
tivo da Junta de Freguesia, pelos relevan-
tes serviços prestados por João Ponte, 
enquanto autarca e pelo seu meritório 
trabalho, ao longo dos seus mandatos, 
que muito tem contribuído para a valoriza-
ção e promoção da freguesia, tendo esta 

homenagem sido apro-
vada, por unanimidade, 
em reunião de Assem-
bleia de Freguesia. 

Na ocasião o autarca 
destacou que “a cele-
bração de 421 anos da 
elevação do Rosário a 
freguesia é um feito 
que comprova o pro-
gresso, engrandece a 
história e o desenvolvi-
mento do concelho e 
preconiza aquilo que 
deve ser a essência do 
Poder Local”. 

Aproveitou para relem-
brar alguns dos proje-
tos previstos e que 
serão importantes ala-
vancas para o progres-
so da freguesia do Ro-

sário e da cidade de Lagoa, destacando o 
Tecnoparque, onde muito em breve o 
primeiro edifício que constituirá o Nona-
gon irá receber as primeiras empresas de 
base tecnológica. 

João Ponte relembrou ainda que, em  

setembro foram assinados dois contratos 
com vista à instalação no Tecnoparque de 
dois importantes empreendimentos.  

O Hospital Particular São Lucas, uma 
unidade hospitalar e uma unidade de cui-
dados continuados e ainda uma unidade 
de prestação de cuidados de saúde com 
recursos a métodos e técnicas próprias da 
medicina nuclear. 

Ambos os projetos implicarão um investi-
mento superior a 30 milhões de euros, 
que João Ponte espera que possam ser 
concretizados ainda neste mandato autár-
quico, inserindo-se assim na estratégia de 
promoção do Tecnoparque e constituindo 
simultaneamente um estímulo ao contínuo 
desenvolvimento da cidade e do conce-
lho. 

Para além disso, referiu que é sua inten-
ção que no próximo quadro comunitário 
de apoio seja possível a concretização de 
alguns projetos essenciais, designada-
mente a ampliação do Porto dos Carnei-
ros, o passeio marítimo da Cidade e ainda 
o Mercado Municipal. 
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A Freguesia de Nossa Senhora do Ro-
sário, concelho de Lagoa, assinalou, 
este sábado, dia 05 de abril, o seu 421 º 
aniversário.  

No âmbito das comemorações, foram 
homenageados o Presidente da Câma-
ra Municipal de Lagoa, João Ponte, o 
anterior Presidente da Junta de Fregue-
sia, Durval Faria e o Clube Operário 
Desportivo.   

Um aniversário que surge para reforçar, 
uma vez mais a importância das Juntas 
de Freguesia, sendo estas, as que es-
tão mais próximas da população, referiu 
na sessão solene Gilberto Borges. 

Segundo o presidente da Junta de Fre-
guesia do Rosário, as alterações nos 
apoios a estas tem vindo a prejudicar e 
a dificultar o trabalho das mesmas.  

Para Gilberto Borges, o apoio da Câma-
ra Municipal às juntas tem sido muito 
importante, e reforça a importância    

destas no concelho.  

O edil recordou as obras que a autar-
quia tem desenvolvido na freguesia, 
caso da Pousada de Juventude, e do 
Tecnoparque, obras de mais-valia para 
a freguesia.  

A anteceder a cerimónia oficial, que 
decorreu no Cine Teatro Lagoense 
Francisco D’Amaral Almeida, teve lugar 

uma breve atuação da Filarmónica Lira 
do Rosário, e decorreu a abertura da 
exposição de fotografia “Vivências da 
Lagoa” e a entrega de diplomas.   

No final da sessão solene, teve lugar 
um concerto musical pelo Orfeão de 
Nossa Senhora do Rosário, que assina-
lou assim o final das comemorações 
dos 421 anos de elevação do Rosário a 
freguesia. 
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Juntas de Freguesia estão 
mais próximas das pessoas 
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Ponte destaca importantes alavancas para o progresso da cidade 
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O Convento dos Franciscanos, na Lagoa, ilha de São 
Miguel, recebeu  a VI Feira do Livro, numa organização 
conjunta da Biblioteca Tomaz Borba Vieira e da Escola 
Secundária de Lagoa. 

Falando à margem da abertura oficial desta feira, a vice-
presidente da Câmara Municipal de Lagoa, recordou que, 
a autarquia ao passar a biblioteca para o convento, dese-
nhou um projeto que ia muito além de ser uma simples 
biblioteca, para alem de espaço para a leitura, esta assu-
me-se como um espaço de promoção das artes. 

No caso da feira do livro, Cristina Decq Mota referiu que 
esta tem estado associada anualmente a um tema, sendo 
este ano a fotografia, até porque existe uma componente 
de formação que é pretendido angariar na biblioteca. 

A vice-presidente da autarquia lagoense refere que o 
cruzamento dos livros com outras formas de arte tem tido 
muito sucesso, e os projetos da biblioteca tem sido diver-
sos. 

A biblioteca que sai do seu espaço habitual, e vai ao en-

contro daqueles que não podem chegar até ela, indo ao 
encontro, por exemplo, do público idoso, e o resultado 
tem sido positivo, refere a responsável. 

A feira do livro é um projeto em parceira com a Escola 
Secundaria de Lagoa, e cada vez mais tem vindo a ter 
um maior número de livrarias associadas ao evento, dis-
se. 

No âmbito da feira, foram disponibilizados, ao público , 
mais de dois mil livros a preços muito acessíveis.  

DL 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

A Escola Secundária da Lagoa tem sido 
parceira, desde a primeira hora, da Feira 
do Livro que se realiza anualmente neste 
concelho, e que já vai na sua sexta edi-
ção.  

O presidente do concelho diretivo da es-
cola destaca a importância desta estar 
associada a mais esta edição da feira.  

Leonardo Amaral, em declarações ao Jor-
nal Diário da Lagoa, refere que o saber 
tem muito a ver com a palavra escrita, e a 
passagem da escrita é importante para 
todos. Além disso diz haver todo um con-
junto de iniciativas que tiveram a sua coo-
peração iniciada há cerca de seis anos, 
quando a feira do livro teve o seu início 

ainda no espaço escola, tendo sido dada 
a sua continuidade.  

O responsável escolar refere que, o objeti-
vo desta cooperação, leva a escola a tra-
zer aquilo que de melhor se faz, no âmbito 
escolar na expressão artística, e acima de 
tudo fazer com que os alunos visitem a 
feira e participem nas  atividades que de-
correm ao longo da mesma, sendo que, 
de outra forma, não teriam acesso às 
mesmas.  

Leonardo Amaral dá o exemplo de conta-
dores de histórias, e outras artes e ofícios 
que muitas vezes, quer através dos seus 
testemunhos, pequenas palestras e de 
trocas de experiências, acontecem graças 

à feira do livro.  

O presidente da Escola Secundária da 
Lagoa recorda o escritor Francês Daniel 
Pennac, ao dizer que “não importa o que 
as pessoas lêem mas sim o que importa é 
ler”.  

Leonardo Amaral adianta que, ao ter 
acesso a uma feira de livro que tem uma 
variedade e diversificada área do saber e 
não só, isso faz com que haja a possibili-
dade de escolha para os alunos, podendo 
descobrir autores novos, e novas verten-
tes da arte.  

Com as novas tecnologias, Leonardo 
Amaral refere que estas não fizeram com 

que o livro em suporte de papel fosse de-
saparecendo, como muitos foram referin-
do com a evolução tecnológica, bem pelo 
contrário.  

Há ainda a vertente do livro ou do texto 
em suporte digital, sendo as novas tecno-
logias um contributo para…, sendo um 
aliado da palavra escrita, refere.  

A IV feira do livro de Lagoa decorreu entre 
26 de abril e 3 de maio, sendo que foram 
disponibilizados, ao público, mais de dois 
mil livros a preços muito acessíveis. 

DL 
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Convento dos Franciscanos recebeu a VI Feira do Livro da Lagoa 

Escola Secundária de Lagoa parceira da Feira do Livro da Lagoa 



A Cidade de Lagoa irá promover, desde o 
dia 1 até ao dia 7 de setembro, várias 
iniciativas intituladas na cerimónia de 
entrega de prémios geocaching referente 
ao ano de 2013. 

Deste modo, o Convento dos Francisca-
nos, foi o local escolhido para a cerimónia 
de entrega de prémios GPS (Grandes 
Plásticos do Século) 2013, que realizar-
se-á no dia 6 de setembro. Assim sendo, 
o Salão Nobre do ex libris da Cidade de 
Lagoa servirá de palco para esta cerimó-
nia nacional que decorre anualmente. 

Esta é uma cerimónia, cujo objetivo é a 
eleição da Melhor Cache Portuguesa 
publicada durante o ano de 2013, assim 
como a melhor cache de cada um dos 20 
distritos de Portugal Continental e Regi-
ões Autónomas. Marcada esse ano para 
os Açores, na Cidade de Lagoa, esta 
cerimónia vem no seguimento daquilo 
que o concelho de Lagoa tem feito na 
área de geocaching, tendo inclusive cria-
do um roteiro educativo-cultural e despor-

tivo, com a parceria de Nuno Fonseca.  

Com um vasto programa promovido pela 
Câmara Municipal de Lagoa, desde pas-
seios de barco e contacto com a orla cos-
teira do concelho com batismos de mer-
gulho, bem como passeios pedestres, 
com a realização do Trilho da Rota da 
Água, e visitas culturais a monumentos e 
locais históricos do Concelho. Sendo que, 
a Pousada da Juventude de Lagoa servi-
rá de acolhimento de hóspedes nacionais 
que integrarem as iniciativas que irão 
decorrer durante toda a semana. 

Recorde-se que, no ano passado, a ca-
che The Tunnel arrecadou o primeiro 
lugar de melhor cache de 2012 do arqui-
pélago dos Açores. The tunnel é da auto-
ria de Nuno Fonseca em parceria com a 
Biblioteca Municipal Tomaz Borba Vieira 
e tem como objetivo dar a conhecer a 
história do Convento dos Franciscanos e 
divulgar a lenda do túnel associada àque-
le edifício. 
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Diversas instituições recreativas, cultu-
rais, sociais e desportivas do concelho 
de Lagoa, assinaram, esta quinta-feira, 
dia 17 de abril, um protocolo com a au-
tarquia.  

No total de 21 protocolos, o apoio da 
autarquia lagoense ronda os 48 mil eu-
ros, sendo a forma encontrada para 
retribuir os serviços que estas institui-
ções prestam ao concelho.  

Segundo o Presidente da Câmara Muni-
cipal de Lagoa, João Ponte, que presi-

diu à cerimónia, estas instituições pres-
tam um importante apoio na dinamiza-
ção do concelho, sendo mais que uma 
obrigação, do município, retribuir esse 
apoio.  

No âmbito da cerimónia, João Ponte 
pediu ainda, às instituições em causa, 
inovação, para que estas consigam en-
contrar novas formas de angariação de 
receitas para que não fiquem reféns dos 
apoios institucionais. 

DL 
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48 mil euros para 21              
instituições do concelho 

A Assembleia Municipal de Lagoa apro-
vou por maioria, com 7 votos de absten-
ção, 6 dos quais do PSD e 1 do CDS-PP 
a Prestação de Contas do Município de 
Lagoa, referente ao ano económico de 
2013. 
 
A aprovação de contas foi feita no passa-
do dia 30 de abril, em reunião ordinária da 
Assembleia Municipal. 
 
Na ocasião o presidente da Câmara Muni-
cipal de Lagoa, frisou que, “apesar das 
condições económicas desfavoráveis, o 
desempenho da autarquia foi bastante 
positivo, visto que, com as restrições or-
çamentais a que o município tem estado 
sujeito e apesar do quadro de grandes 
dificuldades dos municípios em arrecadar 
receita, foi possível apresentar bons indi-
cadores económicos e financeiros que 
resultaram, essencialmente, da implemen-

tação de medidas mais rigorosas de con-
tenção da despesa”. 
 
Segundo João Ponte, a Câmara Municipal 
da Lagoa alcançou, em 2013, um saldo 
positivo de 1,8 milhões de euros, em ter-
mos de meios libertos líquidos da ativida-
de corrente (receita menos despesa cor-
rente) no fecho das contas de 2013, sali-
entando que estes resultados permitiram 
ao Município da Lagoa reduzir o passivo, 
pagar a fornecedores e empreiteiros e 
garantir cofinanciamento para novos in-
vestimentos essenciais ao concelho.   
 
Apesar da redução da receita corrente 
global arrecadada que se tem vindo a 
verificar, por força da forte contenção na 
execução de despesa, a Câmara Munici-
pal de Lagoa conseguiu em 2013, reduzir 
as suas dívidas com fornecedores em 
16,1%, com impacto na redução do prazo 

médio de pagamento em 17%, sendo no 
final de 2013, de 88 dias e a sua dívida de 
médio e longo prazo à banca em 9,4%.  
O valor da dívida da MLP era em 31 de 
dezembro de 7,1 milhoes de euros, sendo 
atualmente de 6,9 milhões de euros. 
 
O património cresceu em mais 1,6 mi-
lhões de euros, comparativamente a 
2012. Neste momento, o ativo total do 
município – sem contar com as outras 
entidades ligadas ao universo municipal – 
ascenda a 63 milhões de euros, explicou 
o autarca lagoense. 
 
O edil lagoense anunciou ainda que a 
redução na despesa foi a única solução 
possível para atingir estes objetivos, uma 
vez que a autarquia viu baixar as suas 
receitas em quase 2 milhões de euros 
relativamente a 2012. 
 

Com enorme esforço, rigor e coordenação 
do executivo, as despesas correntes da 
Câmara Municipal foram reduzidas em 
6,2%, sendo que, em 2012 e em 2011, já 
se tinham registado reduções de 5,7% e 
10,4%, respetivamente. Deste modo, em 
3 anos, o município reduziu a sua despe-
sa corrente em mais de 22%, o que é de 
facto um feito notável, considerando que 
uma parte significativa desta despesa é 
muito rígida como é o caso da despesa 
com pessoal. 
 
Entre 2008 e 2013, o município perdeu 
cerca de 5 milhões de euros de receita 
expetável, só em taxas e impostos, o que 
condicionou, em muito, a atividade muni-
cipal, por estarem em causa verbas que 
representam quase 25% das receitas 
correntes próprias.   
 
Por força do cumprimento destes objeti-
vos, o município de Lagoa obteve, em 
2013, a melhor taxa de execução orça-
mental dos últimos 13 anos, com uma 
taxa de execução de 83,2% no orçamento 
global da receita e uma taxa de execução 
de 82,5% no orçamento global da despe-
sa.  
 
Pese embora estes indicadores bastante 
positivos e, em virtude de grande parte 
das receitas dos municípios advirem das 
transferências do orçamento do Estado, 
dos impostos e taxas associadas ao urba-
nismo, com a redução significativa destes 
valores verificados nos últimos 5 anos e 
ainda com o fim do IMT a breve prazo, no 
entender de João Ponte, “é urgente re-
pensar e definir um novo modelo de finan-
ciamento das autarquias locais, pois se 
nada não for feito e a manter-se esta ten-
dência nos próximos anos, dentro de uma 
década, muitas autarquias estarão à beira 
da falência técnica e poderão estar em 
causa muitos dos serviços prestados às 
populações”. 

DL/CML 

Assembleia Municipal aprova contas referentes ao ano de 2013  

Prémios Geocaching 2013 
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A Pousada de Juventude da Lagoa assi-
nalou, este domingo, dia 13 de abril, o seu 
2º aniversário. 

Trata-se de um equipamento construído 
com o objetivo de atrair mais pessoas ao 
concelho e por via disso estimular a eco-
nomia local. 

Ao longo destes dois anos, a Pousada da 
Juventude de Lagoa já registou cerca de 
8.000 dormidas e mais de 2.500 turistas 
de 35 nacionalidades diferentes. 

A Pousada tem acolhido não só jovens, 
como também muitos turistas que têm 
destacado positivamente a qualidade des-
te equipamento e dos serviços que são 
prestados.   

Estes foram dados avançados pelo presi-
dente da autarquia lagoense, no âmbito 
deste aniversário, e que, segundo o qual, 
são números importantes mas que natu-
ralmente não satisfazem. Até porque, 
segundo João Ponte, há que continuar a 
trabalhar para crescer em dormidas na 
época baixa e aumentar a frequência de 
jovens, através de parcerias com eventos 

que se realizem na ilha de São Miguel.  

O autarca recordou que nos últimos anos 
foram disponibilizados novos equipamen-
tos considerados importantes para a es-
tratégia de afirmação cultural da Lagoa na 
ilha de são Miguel. Mercearia Central – 
Casa Tradicional; a Casa das Memórias 
do Convento; o Convento dos Francisca-
nos; o Museu Etnográfico do Cabouco e a 
Casa da Cultura Carlos César. 

Em parceria com a Nortravel, alguns des-
tes equipamentos estão nos circuitos tu-
rísticos promovidos por aquela empresa, 
permitindo assim a visita de turistas de 
diferentes nacionalidades a estes espaços 
museológicos, ao longo de todo o ano.  

O autarca referiu ainda, ser intenção de 
homologar alguns trilhos pedestres, como 
forma de atrair mais visitantes ao conce-
lho como é o caso “ A rota da água”, sen-
do que, segundo João Ponte, 
o desenvolvimento do turismo na Lagoa 
passará também pela dinamização dos 
trilhos.  

João Ponte anunciou ainda, e no âmbito 

do turismo, a abertura, no Porto da Calou-
ra, do Posto de Turismo do Mar, com o 
objetivo de promover o concelho e ativida-
des náuticas com vista a cativar quem nos 
visita e sobretudo dar a conhecer o patri-
mónio natural e cultural da Lagoa. 

O autarca disse esperamos que em breve 
seja confirmada a atribuição da 3ª bandei-
ra azul à Lagoa. Assim, a Praia da Baixa 
d’ Areia, na Caloura e o seu espaço de 
lazer será mais um local de atracão e de 
convívio de visitantes, agora garantido 
com a qualidade que aquele galardão 
confere., disse. 

O momento serviu, igualmente, para o 
lançamento do guia “Lagoa Comvi-
da”, onde se promove e divulga os even-
tos culturais, desportivos e de lazer que 
podem atrair mais pessoas à cidade. Um 
guia que será distribuído em todas os 
alojamentos da ilha de S. Miguel, é por 
isso um convite a todos os micaelenses 
para visitarem a Lagoa e sentirem a viva-

cidade e o dinamismo da mais nova cida-
de do país.  

Também foi apresentado o Mapa Turístico 
do Concelho com destaque para os vários 
roteiros turísticos que visam promover os 
locais de interesse do concelho. 

Com o objetivo de atrair mais pessoas e 
divulgar a Lagoa, a autarquia irá organizar 
um encontro de Geocaching para 
a eleição das melhores Cache´s  e que se 
realizará em Setembro nesta cidade.  

João Ponte disse ser este um momen-
to difícil, mas o trabalho continuará, para 
que a Lagoa seja, cada vez mais, um con-
celho dinâmico, com condições para as 
empresas se afirmarem. “Sem empresas 
não há emprego e sem a criação de em-
prego não conseguimos sair desta espiral 
negativa”, disse o autarca. 

DL/CML 
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Foram várias as  atividades que decorre-
ram na Praça de Nossa Senhora do Ro-
sário na Lagoa, no âmbito das comemora-
ções dos 40 anos do 25 de abril. 

Tratou-se de uma uma iniciativa da autar-
quia lagoense para assinalar o feriado 
nacional alusivo ao Dia da Liberdade, que 
foi diversificado com um programa sócio 
cultural, sendo que o dia 25 de Abril, invo-
ca os princípios do estado democrático de 
igualdade, justiça, fraternidade e liberda-

de, verdadeiros obreiros da revolução dos 
cravos que veio ditar o desenvolvimento 
que se fez sentir até aos dias de hoje, 
nomeadamente no Concelho da Lagoa. 

Como forma de assinalar a data, o Cine 
Teatro Lagoense Francisco D´Amaral 
Almeida recebeu a Exposição “Poesia e 
Resistência”. 

Já a Praça de Nossa Senhora do Rosário, 
acolheu uma mostra de artesanato e gas-

tronomia típica e tradicional da cidade de 
Lagoa, bem como uma exposição de cra-
vos, como referência ao maior símbolo 
alusivo a esta data. 

Houve ainda espaço para uma zona intitu-
lada “Arte Viva na Praça”, com animação 
de insufláveis, pinturas faciais, moldagem 
de balões e painel “espresaA®-TE”. 

Durante a tarde, a animação musical es-
teve a cargo do Grupo de Cantares de 

Santa Cruz, que entou canções de 
abril, finalizando a noite com o con-
certo da Banda Nova Geração, que 
contou com a presença da jovem 
micaelense Mariana Rocha. 

Foram cerca de 5000 pessoas que 
encheram a Praça de Nossa Senho-
ra do Rosário para assistir ao con-
certo da Mariana Rocha integrado 
nas comemorações dos 40 anos do 
25 de Abril. 

Antes do início do espectáculo, o 
Presidente da Câmara Municipal de 
Lagoa, acompanhado da Vice Presi-
dente subiram ao palco para a pres-
tação de uma simples homenagem à 
finalista do concurso Factor X por 
parte do município Lagoense. 

Na altura, João Ponte referiu que “só 
teremos um verdadeiro 25 de Abril 
quando todos os lagoenses tiveram 
acesso a uma habitação condigna e 
a um trabalho, pelo que todos temos 
que lutar por estes objectivos. O 
exemplo da Mariana Rocha, que já 
nasceu na democracia, de luta e 
determinação deve ser inspirador 

para todos nós neste momento conturba-
do que vivemos”. 

João Ponte e Cristina Decq Mota presen-
tearam a jovem artista com um ramo com 
40 cravos, a medalha comemorativa da 
elevação da Lagoa a cidade e um passe 
de livre trânsito para acesso ao Aquafit e 
Complexo de Piscinas da Lagoa. 

DL/CML 

Praça do Rosário recebeu comemoração dos 40 anos do 25  de Abril 

Pousada de Juventude da Lagoa assinalou o seu segundo aniversário 
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Com exceção do mês de junho, a Câmara Municipal de 
Lagoa está a promover, no segundo domingo de cada 
mês, a Feira das Bagatelas e Artesanato. 

A ter lugar na Praça Nossa Senhora do Rosário, na La-
goa, das 09h00 às 13h00, a primeira decorreu este do-
mingo, dia 13, onde marcaram presença cerca de meia 
centena de feirantes. 

Com a realização destas Feiras das Bagatelas e Artesa-
nato, a autarquia pretende dinamizar o centro urbano da 
cidade de Lagoa, nomeadamente a Praça do Rosário, 

levando mais pessoas àquele recinto, aos domingos de 
manhã. 

Nestas feiras, as pessoas poderão vender produtos arte-
sanais e peças de segunda mão, às quais já não dão 
uso, por um preço simbólico e compensatório, revelando-
se numa excelente oportunidade de promoção e de ven-
da deste tipo de produtos. 

Esta feira contou também com a presença de vários arte-
sãos lagoenses que tiveram à venda produtos artesanais 
diversificados, nomeadamente peças em patchwork, bor-

dados, bijuteria, peças de pintura em tecido; cestos de 
vimes; porcelana pintada; etc. 

A segunda Feira das Bagatelas e Artesanato regressa no 
segundo domingo de maio, e contará com a presença de 
um maior numero de feirantes, já que muitos foram os 
pedidos para que isso fosse possível, já na próxima edi-
ção, segundo adiantou ao Jornal Diário da Lagoa, fonte 
da autarquia. 

DL 

Praça do Rosário recebeu Feira das Bagatelas e Artesanato 
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À margem da cerimónia das comemora-
ções dos 421 anos da Freguesia do Ro-
sário, na qual foi homenageado o presi-
dente da Câmara Municipal de Lagoa, 
este confirmou ao jornal Diário da Lagoa 
que não iria recuar em relação à decisão 
da não aplicação da remuneração com-
plementar. 

O município da Lagoa não irá assim pa-
gar a remuneração complementar, recor-
dando que se trata de uma medida imple-
mentada pelo Governo Regional dos Aço-
res cuja aplicação nas autarquias é opcio-
nal e foi criada para compensar os cortes 
nos salários dos funcionários públicos 
decretados pelo governo da república. 

Segundo voltou a explicar, “esta decisão 
prendeu-se com razões de natureza orça-
mental. Em 2014, mais uma vez os muni-
cípios foram afetados pelas medidas de 
austeridade. No caso da Lagoa cerca de 
300 mil euros, a que acresce a perda de 
receita em taxas e impostos. No primeiro 
trimestre, só em impostos, o município 
perdeu, em relação a 2013, cerca de 180 
mil euros”. 

O autarca reafirmou que só podería com-
pensar estas perdas com o aumento de 
tarifas e impostos. Mas isso disse na 
campanha eleitoral que não faria, visto 
que sobrecarregaria ainda mais as famí-
lias lagoenses. 

Apesar da decisão difícil, a opção do exe-
cutivo foi impedir que todos os agregados 
familiares do concelho pudessem sentir o 
aumento dos impostos e das tarifas muni-

cipais, em detrimento da perda de rendi-
mentos de cerca de 140 trabalhadores 
municipais, referiu o autarca. 

Para João Ponte, o aumento de impostos 
municipais seria assim a única forma do 
executivo municipal garantir a receita 
para financiar o pagamento da remunera-
ção complementar, que custaria cerca de 
200 mil euros. Ou então cancelar a medi-
da de promoção de empregabilidade local 
que tem grande importância do ponto de 
vista social. 

O autarca referiu que a implementação da 
empregabilidade local custará ao municí-
pio em 2014, cerca de 160 mil euros, mas 
permitirá uma injecção de 1,4 milhões de 

euros nos rendimentos das cerca de du-
zentas famílias e por conseguinte na eco-
nomia da Lagoa, proveniente da compar-
ticipação do governo regional. 

João Ponte afirmou ainda ter a consciên-
cia que 50 euros mensais fazem muita 
falta aos trabalhadores de rendimentos 
mais baixos, mas dramático, diria até, 
como é possível viver sem rendimentos, 
ou com rendimentos mensais inferiores a 
200 euros, como acontecia com muitos 
destes 200 agregados familiares. 

“Neste momento de grandes dificuldades 
e de aflição que muitas famílias lagoen-
ses atravessam, entendi, em consciência, 
que em vez de pagar a remuneração 

complementar, que era opcional, afetar 
aqueles recursos para outras 200 famílias 
que foram atingidas pelo flagelo do de-
semprego ou que nunca tiveram a oportu-
nidade de ter um emprego estável”. 

João Ponte adiantou que esta é uma das 
“obras sociais” que se orgulho e que vai 
dar continuidade no futuro mesmo que 
isto custe a popularidade dos trabalhado-
res municipais. 

“Para percebemos a dimensão e a impor-
tância desta medida temos que nos colo-
car no lugar destas famílias. Querer pagar 
as contas da electricidade ou água e não 
ter dinheiro para viver o resto do mês. 
Querer ir à mercearia e não ter forma de 
pagar os fiados. Ou precisar de um medi-
camento e não poder pagá-lo! Isto é dra-
mático e infelizmente acontece em muitos 
lares deste concelho”. 

Sobre os 40 anos do 25 de Abril, o autar-
ca Lagoense afirmou que “a 20 dias do 25 
de Abril não poderia celebrar 40 anos de 
Abril se não tivesse tomado esta deci-
são.  Disse ainda estranhar que alguns 
sindicatos em vez de estarem preocupa-
dos com a promoção do emprego dos 
muitos desempregados que ainda existe 
na Lagoa gastem as suas energias a ten-
tar instrumentalizar os trabalhadores.  

Para João Ponte, abril não foi só para 
alguns, abril deve ser para todos!” 

DL 
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Expolab recebe Feira das Profissões: Vocação e Emprego“ 
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, a decorrer esta sexta-
feira e sábado, dias 2 e 3 de maio, no Expolab na La-
goa.  
 
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 pretende 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, edifí-
cio que está a ser contruído junto ao Expolab, possa 
enriquecer esta feira com a componente tecnológica, 
alargando 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 
ajuda no encontrar de uma solução futura, reconhecendo 
ser um desafio grande.  
Marcam presença nesta feira várias entidades mostran-
do alguns possíveis caminhos de emprego.  
 
Nos dias 2 e 3 de maio, no Expolab, haverá stands expo-
sitivos de diversas empresas e entidades para esclareci-
mentos sobre as suas áreas de ação, disponibilizando-
se os seus colaboradores a explicar o trabalho que de-
senvolvem e quais as saídas profissionais do sector.  
 
 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 dificulda-
des de financiamento para assegurar o lugar de quem 
desempenha 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, 
destacando que este faz um caminho de formação, sen-
do conhecido nas escolas, apresentando ciência de uma 
forma divertida e de uma forma operacional. 

DL 
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João Ponte considera muito positivas contas da câmara de 2013 

O Presidente da Câmara 
Municipal da Lagoa anunci-
ou hoje, que a autarquia 
alcançou um saldo positivo 
de 1,8 milhões de euros, 
em termos de meios liber-
tos líquidos da atividade 
corrente (receita menos 
despesa corrente) no fecho 
das contas de 2013. 

João Ponte adiantou que 
estes resultados permitiram 
ao Município da Lagoa re-
duzir o passivo, pagar a 
fornecedores e empreitei-
ros e garantir cofinancia-
mento para novos investi-
mentos essenciais ao con-
celho.  

Apesar da redução da re-
ceita corrente global arre-
cadada que se tem vindo a 
verificar, por força da forte 
contenção na execução de 
despesa, a Câmara Munici-
pal de Lagoa conseguiu em 
2013, reduzir as suas dívi-
das com fornecedores em 
16,1%, com impacto na 
redução do prazo médio de 
pagamento em 17%, sendo 
no final de 2013, de 88 dias 
e a sua dívida de médio e 
longo prazo à banca em 
9,4%.  

O património cresceu em 
mais 1,6 milhões de euros, 
comparativamente a 2012. 
Neste momento, o ativo 
total do município – sem 
contar com as outras enti-
dades ligadas ao universo 
municipal – ascenda a 63 
milhões de euros, explicou 
o autarca lagoense. 

João Ponte referiu ainda 

que a redução na despesa 
foi a única solução possível 
para atingir estes objetivos, 
uma vez que a autarquia 
viu baixar as suas receitas 
em quase 2 milhões de 
euros relativamente a 2012. 

Com enorme esforço, rigor 
e coordenação do executi-
vo, as despesas correntes 
da Câmara Municipal foram 
reduzidas em 6,2%, sendo 
que, em 2012 e em 2011, 
já se tinham registado redu-
ções de 5,7% e 10,4%, 
respetivamente. O que quer 
dizer, que em 3 anos o 
município reduziu a sua 
despesa corrente em mais 
de 22%, o que é de facto 
um feito notável, conside-
rando que uma parte signi-
ficativa desta despesa é 
muito rígida como é o caso 
da despesa com pessoal. 

A profunda crise que o país 
atravessa, originou uma 
diminuição bastante consi-
derável nas receitas corren-
tes. Entre 2008 e 2013, o 
município perdeu cerca de 
5 milhões de euros de re-
ceita expetável, só em ta-
xas e impostos, o que con-
dicionou, em muito, a ativi-
dade municipal, pois estão 
em causa verbas que re-
presentam quase 25% das 
receitas próprias correntes.  

Por estas razões, o ritmo 
de investimento adotado 
pelo município de Lagoa 
teve de ser novamente 
reduzido, mas com base no 
princípio do bom rigor e 
com a determinação na 
execução de projetos es-

senciais, para a manuten-
ção do bem-estar e da qua-
lidade de vida da popula-
ção do nosso concelho. 
Sempre apostando nos 
investimentos cruciais para 
a modernização e desen-
volvimento do município, 
bem como a sustentabilida-
de ambiental e reforço das 
potencialidades culturais, 
turísticas, desportivas e 
recreativas. 

Por força do cumprimento 
destes objetivos, o municí-
pio de Lagoa obteve, em 
2013, a melhor taxa de 
execução orçamental dos 
últimos 13 anos, com uma 
taxa de execução de 83,2% 
no orçamento global da 
receita e uma taxa de exe-
cução de 82,5% no orça-
mento global da despesa.  

No entender de João Pon-
te, as contas de 2013, que 
serão aprovadas no final 
deste mês, apresentam-se 
muito positivas, visto que 
apesar das restrições orça-
mentais a que o município 
tem estado sujeito e do 
quadro de grandes dificul-
dades dos municípios em 
arrecadar receita, foi possí-
vel apresentar bons indica-
dores económicos e finan-
ceiros e que resultou, es-
sencialmente, da imple-
mentação de medidas mais 
rigorosas de contenção da 
despesa. 

DL/CML 
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Doenças cardíacas, 
diabetes e colesterol 
são alguns dos efeitos 
conhecidos da obesida-
de. Contudo, um estudo 
recente elaborado pelo 
Centro Médico da Uni-
versidade de Columbia, 
nos Estados Unidos, e 
publicado no jornal 
“The Laryngoscope”, 
aponta outra conse-
quência que pode estar 
associada ao excesso 
de peso: a perda de 
audição. 

O estudo refere que a 
obesidade na adoles-
cência está associada à 
perda auditiva nas fre-
quências ouvidas por 
humanos, existindo 
uma associação espe-
cialmente mais forte em 
relação à perda auditiva 
de baixa frequência 
(dificuldade em ouvir 
sons mais graves). O 
problema foi observado 
em cerca de 15% dos 
adolescentes obesos, 
enquanto entre jovens 
com peso mais baixo 
foi de quase 8%, ou 
seja, mais de metade. 

No entanto, o estudo 
não conseguiu identifi-
car a causa desta rela-
ção, mas os especialis-
tas acreditam que está 
associado com a infla-
mação induzida pela 
obesidade que contribui 
para a perda auditiva. 

Embora a perda total 
de audição entre os 
adolescentes obesos 
seja relativamente bai-
xa, o facto de duplicar 
no que se refere à per-
da auditiva de um ouvi-
do é particularmente 
preocupante.  

Os danos precoces no 
ouvido interno podem 
piorar caso o adoles-
cente se torne um adul-
to obeso. Estes resulta-
dos têm diversas impli-
cações importantes 
para a saúde pública e, 
de acordo com pesqui-
sas, 80% dos adoles-
centes que apresentam 
perda auditiva não sa-
bem que sofrem do 
problema. 

DL/GAES 
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O Secretário Regional da 
Saúde reafirmou  que o 
Executivo açoriano “tem 
dado muito empenho à 
promoção dos estilos de 
vida saudáveis”, salientan-
do que os dados disponí-
veis, apesar de mostrarem 
que há necessidade de 
intervir nesta área, também 
indicam que “a intervenção 
que é feita tem dado fru-
tos”.  

Luís Cabral, que falava no 
lançamento do Manual de 
Estilos de Vida Saudáveis, 
no âmbito do Dia Mundial 
da Saúde, que hoje se assi-
nala, destacou os bons 
resultados obtidos ao nível 
da obesidade infantil, que 
conduziram a uma diminui-

ção no arquipélago, acres-
centando, no entanto, que 
isso não deve ser visto 
“como uma possibilidade de 
se descansar e deixar cor-
rer tudo”.  

O Secretário Regional da 
Saúde enalteceu o trabalho 
dos autores do manual, 
considerando que, neste 
campo, todas as aborda-
gens são bem-vindas e 
com a ajuda das novas 
tecnologias se consegue 
chegar a uma população 
mais abrangente. 

Luís Cabral revelou ainda 
que o novo Plano Regional 
de Saúde vai entrar em 
vigor em maio, salientando 
esperar que possa vir a 

auxiliar nesta área.  

“O Plano Regional de Saú-
de tem um conjunto de indi-
cadores ou propostas sobre 
esta e outras matérias mas, 
se não houver profissionais 
dedicados, como é o caso 
que hoje aqui vimos, de 
nada servirá”, acrescentou.  

O Secretário Regional da 
Saúde considerou que o 
sucesso da implementação 
do Plano Regional de Saú-
de depende de iniciativas 
deste género, que pegam 
nos indicadores e nos con-
ceitos e os adaptam à reali-
dade e experiência de vi-
vência no dia-a-dia. 

DL/GaCS 
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Luís Cabral defende promoção 
de hábitos de vida saudáveis 

O Parlamento Europeu 
aprovou o relatório sobre a 
proposta de Decisão do 
Conselho que autoriza 
Portugal a prorrogar, até 
2020, a aplicação de uma 
taxa reduzida do imposto 
especial sobre o consumo 
de licores e aguardentes 
produzidos e consumidos 
na Região Autónoma dos 
Açores.  

A redução do imposto con-
tinua, assim, inferior em 
75% à taxa nacional nor-
mal do imposto especial 
sobre o consumo de álco-
ol.  

Este benefício fiscal tem 
como objetivo compensar 
os custos adicionais decor-
rentes da situação ultrape-
riférica da Região e dos 
condicionalismos próprios 
deste setor de atividade.  

A medida resulta de um 
pedido do Governo dos 

Açores, formalizado em 
2013 junto das autorida-
des nacionais e instâncias 
comunitárias, sendo, no 
âmbito do processo legis-
lativo, consultado o Parla-
mento Europeu antes da 
aprovação formal pelo 
Conselho Europeu.  

Esta tributação diferencia-
da beneficia não só a in-
dústria dos licores e aguar-
dentes, através da manu-
tenção de adequados ní-
veis de competitividade, 
mas tem igualmente vanta-
gens para a produção pri-
mária enquanto fornecedo-
ra de matérias-primas para 
aquele setor de atividade.  

A redução fiscal tem con-
tribuído para mitigar os 
fortes condicionalismos 
que as pequenas empre-
sas de licores e aguarden-
tes enfrentam.  

O Governo dos Açores 
considera que esta medida 
é indispensável para a 
manutenção deste setor 
de atividade e desta pro-
dução tradicional da Regi-
ão, permitindo manter pre-
ços competitivos nos pro-
dutos abrangidos face a 
uma concorrência bastan-
te agressiva proveniente 
do exterior, bem como a 
manutenção dos postos de 
trabalho envolvidos. 

DL/GaCS 

PE prorroga redução 
do imposto a licores e 
aguardentes              
produzidos nos Açores 
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O Secretário Regional dos 
Recursos Naturais anun-
ciou que o Governo Regi-
onal passa a disponibilizar 
online um Roteiro dos 
Parques dos Açores.  

“Este Roteiro, produzido 
pela Direção Regional do 
Ambiente, é um suporte 
visual de consulta livre, 
destinado a todos os 
amantes da Natureza, 
residentes dos Açores ou 
visitantes, que pretendam 
conhecer e explorar o 
património natural dos 
Parques e as suas valên-
cias”, afirmou Luís Neto 
Viveiros.  

O Secretário Regio-
nal salientou que se pre-
tende com esta iniciativa 
“encorajar e facilitar o 
acesso aos Parques Na-
turais de Ilha, disponibili-
zando informações práti-
cas sobre cada um, no-
meadamente a descrição 
sumária, localização, ho-
rários de funcionamento e 
contatos dos centros am-
bientais e casas de apoio, 

além da caracterização 
dos seus trilhos pedestres 
e circuitos”.  

Na publicação pode-se 
ainda encontrar a discri-
ção e localização das 
principais zonas de con-
templação e miradouros, 
o mapa pormenorizado 
das ilhas e informação 
sobre os prémios e galar-
dões atribuídos às dife-
rentes estruturas dos no-
ve Parques Naturais de 
Ilha.   

O roteiro encontra-se dis-
ponível em formato digital 
e será brevemente lança-
do em inglês, através do 
link ISSUU – Roteiro Par-
ques Naturais dos Aço-
res.  

No total, no ano passado, 
registou-se um aumento 
de 41,73% no número de 
visitantes dos centros 
ambientais dos Açores, 
comparativamente com os 
dados de 2012. 

DL/GaCS 

Roteiro dos Parques 
Naturais dos Açores 
disponível na Internet 

Obesidade pode 
provocar perda     
auditiva na           
adolescência 

Governo dos Açores promove 
congresso sobre o culto ao    
Divino Espírito Santo 

O Governo dos Açores, em parceria 
com a Casa dos Açores do Winnipeg, 
promove, entre 11 e 15 de junho, nes-
ta cidade do Canadá, a realização do 
VI Congresso Internacional sobre as 
Festas do Divino Espírito Santo. 

A devoção ao Divino Espírito Santo é a 
manifestação de natureza religiosa e 
cultural que melhor identifica a Açori-
anidade e os açorianos, tendo contri-
buído em muito para o estreitamento 
das relações entre a Região e a sua 
Diáspora. 

Este congresso, realizado bianualmen-
te, tem como objetivo fundamental 
promover o debate sobre a evolução 

deste culto em diversos países, 
através da participação de investi-
gadores oriundos dos Açores e 
das comunidades açorianas no 
Brasil, Bermuda, EUA e Canadá. 

O evento, que se realiza pela 
primeira vez no Canadá, pretende 
também contribuir para a aprofun-
dar o conhecimento e preservar 
esta manifestação secular da 
identidade cultural açoriana, quer 
no arquipélago, quer nas socieda-
des onde residem açorianos. 

A sexta edição deste congresso 
visa privilegiar o debate de ideias 
e o diálogo entre os participantes, 
registando a evolução que este 

culto sofreu ao longo dos anos e os 
processos que conduziram à sua atual 
realidade, dando continuidade aos 
trabalhos desenvolvidos nas edições 
anteriores, que foram realizadas em 
Santa Catarina e no Rio Grande do Sul 
(Brasil), na Califórnia (EUA) e, por 
duas vezes, nos Açores, ambas na ilha 
Terceira. 

O VI Congresso Internacional sobre as 
Festas do Divino Espírito Santo é des-
tinado a todos os membros das respe-
tivas irmandades, a peritos e estudio-
sos desta temática, bem como a todos 
os interessados nesta tradição. 

DL/GaCS 



O pavilhão da Escola Secundária de La-
goa serviu de palco à 2ª edição do Tor-
neio Cidade de Lagoa em Judo.  
 
Tratou-se de uma organização do Judo 
Clube de Lagoa (secção do Clube Operá-
rio Desportivo) e que contou com o apoio 
da Câmara Municipal de Lagoa. 
 
Durante a tarde do passado dia 25 de 
abril, cerca de 75 atletas, entre os 5 e os 
17 anos participaram nesta prova que se 
inseriu nas comemorações dos 40 anos 
da revolução dos cravos que decorreram 
um pouco por toda a cidade de Lagoa. 
 
Juan Pacheco, um dos membros da orga-
nização deste torneio mostrou-se satisfei-
to com a adesão registada nesta edição.  
 
Conforme explicou ao Diário da Lagoa, 
nesta segunda edição superou-se o nú-
mero de atletas da edição de 2013, facto 
que demonstra o crescimento que a mo-
dalidade tem tido, contando-se diversos 
núcleos de judo um pouco por toda a ilha. 

 

Relativamente ao concelho de Lagoa, o 
Judo tem registando um crescimento sus-
tentado ao longo dos últimos anos devido, 
principalmente às condições que têm sido 
disponibilizadas às crianças para a prática 
deste desporto. 
 
Juan Pacheco sublinhou o facto de este 
ser um desporto de alta competição e não 
apenas de defesa pessoal, facto que dife-
rencia o Judo de outras modalidades e 
que tem contribuído para o crescimento 
do mesmo junto da comunidade lagoense. 
 
Com cerca de 50 atletas, o Judo Clube de 
Lagoa abriu recentemente um núcleo para 
os mais novos na Vila de Água de Pau, 
sendo que os treinos ocorrem  às segun-
das e quartas-feiras, entre as 18h30 e as 
20h00.  
 
Na cidade de Lagoa os treinos ocorrem na 
sede deste clube às terças e quintas-
feiras, no mesmo horário. 

DL 
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O campo João Gualberto Borges Arruda, 
na Lagoa, recebeu o encontro de Traqui-
nas organizado pelo Clube Operário Des-
portivo.  

Cerca de 130 jovens de 16 equipas mar-
caram presença neste convívio da Páscoa 
2014, numa manhã que embora com al-
guns chuviscos, não deixou de ser agra-
dável.  

Jorge Machado, que esteve à frente desta 
organização, adiantou ao Diário da Lagoa, 
que com o apoio a autarquia foi possível 
realizar o encontro, que contou igualmen-
te com a ajuda de muitos dos pais das 
crianças envolvidas.  

No âmbito deste encontro, decorreu igual-
mente uma palestra na qual foi convidado 
o jornalista Rui Almeida, que falou do fute-
bol na vertente juvenil.  

Cerca de meia centena de pessoas mar-
caram presença, entre jovens jogadores, 
pais e público em geral.  

Segundo Jorge Machado, o objetivo deste 
encontro e da palestra em si, foi o de fa-
zer com que os miúdos se envolvam não 
só na vertente do futebol, mas também na 
vertente social.  

Mas este é um projeto que terá continui-
dade, já no próximo mês de junho, onde 
está a ser preparada uma nova palestra, 
na qual deverá marcar presença um trei-
nador profissional, que falará sobre o fute-
bol numa vertente mais a sério, refere.  

Palestra que decorrerá, por altura da festa 
de encerramento da época desportiva do 
Operário, com a participação de todas as 
equipas pertencentes ao clube.  

Jorge Machado, diz ser importante falar 
sobre o futebol, e fazer ver que este não é 
assim tão mau como se fala muitas ve-
zes.  

Segundo disse, “há que entender o futebol 
de uma outra forma, futebol não é só de 
milhões, é de também de convívio, alegria 
e acima de tudo social”. 

DL 

Campo João Gualberto Borges Arruda recebeu encontro de Traquinas 

2º Torneio Cidade de Lagoa em Judo juntou cerca de 70 atletas 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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No âmbito das comemorações dos 421 
anos da Freguesia Nossa Senhora do 
Rosário, o Clube Operário Desportivo foi 
distinguido com a Medalha de Mérito da 
Freguesia. 

A entrega da medalha reconhece o histo-
rial e o empenho que o clube tem tido em 
prol do desenvolvimento do desporto no 
concelho, bem como pelos resultados 
que tem alcançado, nas mais variadas 

modalidades. 

Na altura da entrega de mais 
este galardão, o presidente do 
clube, depois de agradecer a 
homenagem, aproveitou para 
referir que esta é dividida pelos 
atuais e antigos dirigentes, des-
de atletas, massagistas, roupei-
ros, e entre todos os envolvidos 
no clube, bem como pelos pró-
prios espetadores, que continu-
am a acreditar na sua equipa e 
semanalmente dão o seu apoio. 

Gilberto Branquinho referiu ain-
da que o emblema do Operário 
fica mais valioso, a partir de 
agora, até porque, para além do 
seu vasto espólio, passa a os-
tentar mais esta homenagem. 

O presidente da direção do Clu-
be Operário Desportivo adian-
tou também que o clube tem 
sabido dar valor à Lagoa, bem 
como à própria Região. 

Em fim de mandato, Gilberto 
Branquinho deixou o apelo para 
que, caso a atual direção não 
continue, quem ficar à frente 

dos destinos do clube, continuará honrar 
e levar o nome da Lagoa  e dos Açores a 
outras instâncias. 

A finalizar, o dirigente adiantou que os 
lagoenses podem continuar a contar com 
o clube em prol da dignificação do des-
porto. 

DL 

Decorreu este domingo, dia 13 de abril, 
a XXIV Corrida Água de Pau – Lagoa, 
prova de atletismo que não se realizava 
desde 2011, e que contou com cerca 
de meia centena de atletas. 

A partida foi dada pela 11h00, junto 
à  Cova da Onça, em Água de Pau, 
tendo o destino a Praça Nossa Senho-
ra da Graça, no Rosário, Lagoa, onde 
decorreu várias provas para os esca-
lões inferiores. 

Esta prova foi organizada pelo Clube 
Operário Desportivo, e contou com 
diversos apoios, tendo sido ganha pelo 
atleta Márcio Azevedo, do S.C. Braga. 

DL 

Corrida Água de Pau – Lagoa 
regressou à estrada 

Clube Operário Desportivo      

recebeu medalha de mérito 

 

___________________________________________________________________________________________________________________________
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Eleições europeias 
e democracia 

Em 2009, nas últimas eleições europei-
as, a taxa de abstenção atingiu nos Aço-
res a cifra de quase 80% recorde abso-
luto de desapego pelo ato eleitoral euro-
peu. 

A primeira razão de ser desse desapego 
foi recentemente explicada por uma 
jovem politólogo nacional, Pedro Maga-
lhães, que explicou ser Portugal o país 
europeu em que existe uma maior falta 
de capacidade de influência do eleitor 
sobre quem é eleito. 

Em concreto, e tal como eu mesmo 
constatei na noite eleitoral europeia de 
2009, enquanto eu com o meu voto na 
lista socialista pretendia eleger o candi-
dato pelos Açores Luís Paulo Alves, na 
verdade o meu voto apenas contribuiu 
para eleger a última candidata socialista 
eleita, a Dr.ª Ana Gomes, algo totalmen-
te contrário às minhas intenções. 

Esta aberração do sistema político naci-
onal – que ninguém no aparelho político 
nacional contempla emendar – é a ra-
zão de fundo do progressivo afastamen-
to do eleitor da decisão política. 

No caso das eleições europeias, as 
questões vão substancialmente mais 
fundo, porque o processo decisório eu-
ropeu dá razões suplementares para 
esse desapego. A política económica e 
monetária europeia – conhecida entre 
nós como a política da austeridade ou a 
política da troika – foi aprovada pelo 
Parlamento Europeu em pesados paco-
tes regulamentares conhecidos pelas 
suas siglas inglesas, six pack e two 
pack. 

Esta aprovação do Parlamento Europeu 
só existiu em função do voto unânime e 
empenhado dos partidos do arco gover-
nativo – O PP, o PS e o PSD sem rigo-
rosamente nenhuma diferença entre 
eles. 

No entanto, dentro de portas, o discurso 
desses mesmos partidos tem sido total-
mente diverso, dependendo unicamente 
de estarem ou não no poder. Quando o 
PSD e o PP estavam na oposição, estes 

e o senhor Presidente da República 
explicaram que o país já não aguentava 
mais austeridade, garantiram que com 
eles não se iria aumentar impostos ou 
tocar no subsídio de Natal, enquanto o 
PS, no Governo, ia paulatina e envergo-
nhadamente aplicando a política econó-
mica e monetária europeia.   

Assim que se inverteram as posições no 
Governo, o discurso inverteu-se, com o 
PS a declarar que estava contra a aus-
teridade e o PSD e PP a praticá-la. 

Enquanto isso, uns e outros, de braço 
dado, no Parlamento Europeu, continua-
ram a aprovar toda a política económica 
e monetária europeia, nomeadamente a 
que mandata de forma rigorosa a atua-
ção da dita troika, cujo último pacote 
legislativo foi aprovado em Maio de 
2013. 

Para tornar a charada ainda mais com-
pleta, exatamente os mesmos que legis-
laram toda a arquitetura política que 
dirige os trabalhos da troika entre nós, 
anunciaram uma pseudo-comissão de 
inquérito em que escassos meses de-
pois de legislarem o curso de ação da 
troika pretenderam nada ter a ver com a 
sua atuação. 

A generalidade do cidadão eleitor não 
conhece os pormenores de toda esta 
fraude política mas compreende que o 
sistema democrático não funciona e que 
aquilo que se pratica não é aquilo em 
que se vota, e por isso tende a reagir 
através da abstenção. 

Na presente campanha eleitoral para as 
eleições europeias a situação continua a 
agravar-se, com os principais partidos 
políticos portugueses a fazer crer que as 
eleições nada têm a ver com a Europa 
mas apenas com um primeiro round das 
eleições legislativas em que os portu-
gueses não têm realmente escolhas 
políticas a fazer mas apenas a do rosto 
do Primeiro-Ministro. 

Isso não é contudo verdade, e toda a 
questão está em saber se vamos ou não 
conseguir furar o círculo de silêncio e 
opacidade que se aperta à nossa volta. 

Aos portugueses, para além da opção 
entre a continuidade da atual situação – 
protagonizada pelos partidos do arco 
governativo que indistintamente votaram 
a atual política e vão continuar a fazê-lo 
se lhes for dado mandato para isso – e 
o arco da rejeição feito pelos partidos 
eurocéticos que querem mandar borda 
fora todo o acervo europeu, há uma 
alternativa reformista que não promete o 
paraíso mas promete mudanças subs-
tantivas à política económica e monetá-
ria europeia. 

Paulo Casaca 

E se o comboio     
tivesse chegado às 
Furnas? 

Pois é, nesta minha nova crónica coloco 
como título uma pergunta, que para mui-
tos pode não fazer sentido nenhum! 
Comboio?! Em São Miguel?! Que vem a 
ser isso? À primeira vista pode não fazer 
sentido nenhum escrever sobre algo que 
não existe nem nunca existiu por cá, 
com exceção da linha do Porto de Ponta 
Delgada, mas isso é outro assunto. No 
entanto apesar de nunca ter passado do 
papel, acaba também por fazer parte da 
história da ilha, por isso nesta crónica de 
hoje é disso que falarei. 

Assim, foi no ano de 1895 que surgiu a 
primeira ideia de construção de uma 
linha de Caminho-de-ferro de Ponta Del-
gada até às Furnas, e seria uma linha de 
tração elétrica. No ano de 1899, o Go-
verno apresentou às Câmaras uma pro-
posta de lei a autorizar a Junta Geral do 
Distrito de Ponta Delgada a contratar 
alguém para construir e explorar uma 
linha férrea entre a cidade de Ponta Del-
gada e a turística freguesia das Furnas.  

No entanto este primeiro projeto não 
teve quaisquer concorrentes, e a própria 
Junta Geral não quis avançar, por si só 
a construção desta linha férrea. Todavia, 
a Junta continuava a desejar construir o 
Caminho-de-ferro para as Furnas mes-
mo sem apoios do governo central. 

Em 1901, ano em que a família real visi-
tou a nossa ilha, o Governo fez nova 
proposta de lei para permitir a Junta 
Geral a contratar a construção e explo-
ração da linha, mas esta lei tinha algu-
mas diferenças da anterior, sendo até 
muito mais vantajosa para quem pegas-
se no projeto, pois, permitia que a tração 
fosse a vapor ou elétrica e as vias ao 
contrário do diploma anterior, podiam 
ser construídas nas bermas ou mesmo 
sobre as próprias estradas. Ora isto aca-
bava por facilitar o trabalho, pois não era 
necessário a compra de terrenos para a 
construção de uma linha totalmente de 
raiz.  

 

Esta proposta de lei de 1901, também 
acabou com a proibição de empresas 
estrangeiras concorreram ao projeto, 
contudo tinham que ficar sujeitos às leis 
e à justiça portuguesas da altura. A ver-
dade é que pouco tempo depois uma 
empresa britânica apresentou uma pro-
posta para a construção dessa via-
férrea.Mas mais uma vez também este 
projeto não foi além disso. No ano de 
1909, voltava-se novamente a falar do 
Caminho-de-ferro pois, estavam a ser 
estudados dois projetos para a constru-
ção do Caminho-de-ferro, entre Ponta 
Delgada e as Furnas.  

Já em plena República mais precisa-
mente, no ano de 1913, o Ministério das 
Finanças e Interior de então, publica 
uma nova lei que deu nova autorização 
à Junta Geral do Distrito de Ponta Del-
gada a construir e explorar essa linha de 
Caminho-de-ferro. Tudo parecia bem 
encaminhado para a construção desta 
linha, pois em Maio de 1921, já se havia 
terminado os estudos e os projetos para 
se aproveitar a Ribeira dos Tambores, 
situada na freguesia da Ribeira Quente, 
concelho da Povoação, para aí se cons-
truir uma central para de futuro fornecer 
energia elétrica ao Caminho-de-ferro. 

Contudo devido a diversos fatores este 
projeto embora tivesse sido sempre 
aprovado por diversas legislações nunca 
saiu do papel ficando, a linha de Cami-
nho-de-ferro de Ponta Delgada às Fur-
nas por construir, optando desde então 
os governantes de resolver os proble-
mas de comunicação da ilha com a 
construção de novas estradas. 

A ter sido construída, a linha teria tido a 
extensão de 42,180 km, seria servida 
por 18 estações ao longo do seu percur-
so. A viagem principiava na cidade de 
Ponta Delgada, passando depois na 
Pranchinha onde daqui sairia outra linha 
projetada, esta para a Ribeira Grande, 
depois da Pranchinha a viagem continu-
ava passando e servindo as localidades 
de São Roque, Livramento, Atalhada, 
Lagoa, Água de Pau, Ribeira Chã, Praia 
de Água d’ Alto, Vila Franca do Campo, 
Ribeira das Tainhas, Ponta Garça e ter-
minaria na pitoresca e turística freguesia 
das Furnas.  

Provavelmente devido ao número de 
estações que teria, a linha a construir 
teria sido para Carro Elétrico, do género 
do que serve a Vila de Sintra, ou mesmo 
para comboio a vapor, e que a ter sido 
concretizado teria servido a atual cidade 
da Lagoa e todo o seu concelho. 

José Miguel Amaral 
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PALAVRAS … 

Hoje em dia, e nesta época, tudo são 
ovos de Páscoa. De várias cores, feitios e 
promoções. De chocolate. No meu tempo, 
se queria ter um ovo na Páscoa, e era 
cozido, encontrava-o no folar. 

Hoje é o mercado que se impõe às 
“gentes”. Se calhar no meu tempo eram 
mais os “valores” que se incutiam na ge-
ração mais jovem. Há 40 anos, tinha eu 
12, aquando do 25 de Abril o país era o 
que era. Pobre, economicamente, mas 
honrado. 

Hoje temos um país pobre de ideias e valores. Que já se pensou rico, com muito 
boa gente a aproveitar-se da facilidade da circulação do dinheiro, com os interesses 
económicos ajudados por governos sem escrúpulos, sem ideias, sem prevenção, 
tudo deixaram andar a seu belo prazer durante alguns bons anos. Agora, agora co-
mo o ciclo se está a fechar voltamos ao antigamente. Crianças que passam fome, 
literalmente, os pais sem dinheiro, nem para cumprir com os seus compromissos.  

Deixaram de ser sérias? Não, foram vilipendiadas sem darem conta, enquanto os 
“malfeitores” as incentivavam a ver este mundo como um mundo cor-de-rosa. Go-
vernos, investidores e especuladores tinham a certeza do que faziam, conscientes 

que melhores dias iriam ter, enquanto quem trabalha, ou trabalhava, na “cegueira” 
singela que também tinha direito à vida, se deixou levar com falinhas mansas. Aten-
ção, também falo por mim. 

Hoje mais do que nunca os governantes deste mundo continuam a fazer vontades a 
quem nos especula, a troco de favores, bónus e outras benesses. Por exemplo, este 
“famigerado” automóvel que vai ser sorteado no próximo dia 17, top de gama, em 
virtude de termos sido muito sérios ao pedir facturas de tudo e de nada, é uma viatu-
ra que, a não ser algum endinheirado, ninguém o quer à porta, pelos custos que 
depois advirão.  

Quem produz tal “popó”? A Alemanha da amiga Merkkel. Corrupção na maior da 
sua essência. Amizades e compadrios. 

Ontem uma estrangeira perguntava-me onde ficava o mercado de peixe. Sim, com 
tanto mar à volta a senhora queria “ver” os nossos peixes. É o que se vê por essa 
Europa fora, e não só, em terras onde o mar vem beijar a terra. Ia-me enterrando 
quando lhe disse que não havia. Não ia mandar a senhora para a lota, ia ? Até as 
galinhas e os porquinhos nos tiraram lá de casa.  

Tudo pelo desenvolvimento, com desculpas de saúde pública. Tudo Bruxelas cortou 
ou proibiu, para servir uns quantos. E agora que já se serviram do “ Cherne “, que só 
se serviu e nada nos deu de bom em troca, querem-no devolver à terra natal. Dis-
penso … 

 Jorge Machado 
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O Centro de Educação e Formação 
Ambiental de Lagoa (CEFAL) está a 
promover, em colaboração com o Clube 
Náutico de Lagoa, um Curso de Pesca 
destinado às crianças que frequentam a 
valência CATL do CEFAL. 

Trata-se de um curso que arrancou a 28 
de março e funcionará uma vez por mês 
até ao final do ano letivo. As crianças, 
numa primeira aula teórica, aprenderam 
a forma adequada de pescar, os dife-
rentes instrumentos para os vários tipos 
de pesca, como anzóis, canas, pesos, 
linhas e bóias e conheceram os diferen-
tes tipos de canas de pesca. Os forma-
dores instruíram, ainda, as crianças a 
fazer uma bóia ecológica utilizando uma 
rolha de cortiça e verniz. 

Este curso tem como principal objetivo 
dar a conhecer uma das artes mais anti-
gas e características da Lagoa, a pesca, 
bem como transmitir conhecimentos 
sobre esta arte. 

O CEFAL, gerido pela Câmara Munici-
pal de Lagoa, acolhe crianças do pré 
escolar e 1º ciclo e desenvolve junto 
destas diversas atividades de índole 
ambiental, sem descurar as competên-
cias pessoais, sociais e culturais, com 
vista à aquisição de novos valores e 
saberes. 

DL/CML 

Crianças do CATL CEFAL 
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Aquafit – Health & Fitness Club irá acolher mais uma formação de excelência na área 
do desporto.  

Trata-se de um conjunto de formações,  em parceria com a MANZ, direcionadas não 
só aos profissionais deste setor, como também a qualquer pessoa que revele interes-
se nas mesmas. 

Após as formações de Hidroterapia (ministradas por Helena Murta) e de Hidroginásti-
ca (ministradas pela Tinoca) segue-se o chamado fitness “terra”, uma formação acre-
ditada pelo IPDJ, com validade na renovação da cédula PROCAFD e percurso profis-
sional, sendo que, do programa constam diversos módulos,  designadamente a 
“avaliação física, funcional e postural” a 10 e 11 de maio; “nutrição, suplementação e 
controlo de peso” a 24 e 25 de maio;   ”exercício em populações especiais 
(obesidade, hipertensão, diabetes e doença cardiovascular) a 13 e 14 de setembro; 

“treino funcional + HIIT (high-intensity interval training) a 11 e 12 de outubro e “alta 
performance em vendas” a 1 e 2 de Novembro, todas com 15 horas por cada um dos 
módulos, sendo que, os horários serão aos sábados entre as 14h00 e as 20h00 e aos 
domingos das 9h00 às 13h00 e das 14h00 às 19h00. 

Para mais informações, os interessados deverão aceder à página do Aquafit 
em www.aquafit.pt ou contactar a receção desta estrutura municipal. 

Com mais esta formação, o Aquafit enquanto estrutura municipal direcionada para o 
bem-estar físico, continua a assumir-se como um espaço de referência a nível des-
portivo, não só na sua vertente aquática, como também na sua oferta a nível de clas-
ses de estúdio e ginásio. 

DL/CML 
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Aquafit vai acolher formação de excelência na área do desporto 

Paulo Mendes substitui Zuraida 

Soares no parlamento açoriano 

Representação Parlamen-
tar do Bloco de Esquerda 
na Assembleia Legislativa 
dos Açores informa que, 
que a partir do próximo dia 
1 de Maio, a deputada 
Zuraida Soares será tem-
porariamente substituída 
por Paulo Mendes, que 

ocupou o segundo lugar 
da lista do BE pelo Círculo 
Eleitoral de Compensa-
ção. 
 
Paulo Mendes, 35 anos, é 
coordenador do Bloco de 
Esquerda Açores – a par 
de Lúcia Arruda – desde 

Janeiro de 2014, e é licen-
ciado em Psicologia Social 
e das Organizações.   
Exerceu funções como 
coordenador regional dos 
Açores de uma Organiza-
ção Não Governamental 
na área do Planeamento 
Familiar e como psicólogo 
no ensino profissional.  
 
É colaborador externo na 
leccionação de disciplinas 
na área da Psicologia no 
ensino universitário, nos 
Açores. Realizou proces-
sos de recrutamento e 
seleção de Recursos Hu-
manos em várias empre-
sas na ilha Terceira. 

DL/BE 

http://www.aquafit.pt/

