
Autarquia recupera 
habitação no lugar 

dos Remédios 

 
O Presidente da Câmara Municipal de Lagoa 
procedeu à entrega de uma habitação 
pertencente a uma família no lugar dos 
Remédios e que foi alvo de obras de 
beneficiação, apoiadas pelo município. 
 
Na ocasião, João Ponte referiu que a moradia 
entregue “foi alvo de melhoramentos 
necessários e essenciais, sendo que a partir de 
agora a família aí residente desfrutará de 
melhores condições de habitabilidade que antes 
não usufruíam sequer de instalações sanitárias, 
sendo que até um bebé tomava banho no lava 
louças, motivo que levou desde logo a 
intervirmos de emergência, apesar do valor do 
investimento que era necessário para recuperar 
a habitação”. 
 
Nos últimos anos, através do Regulamento de 
Apoio à Habitação Degradada, a autarquia 
lagoense tem assumido diversas intervenções.  
 
Este é um regulamento que se destina à 
beneficiação e recuperação de moradias do 
concelho, sobretudo no âmbito da substituição 
de coberturas, na construção de instalações 
sanitárias e na resolução de problemas ao nível 
de canalizações e infiltrações. 
 
Só no ano de 2013, a autarquia apoiou 301 
famílias ao nível da beneficiação e recuperação 
de moradias, sobretudo na substituição de 
coberturas, na construção de instalações 
sanitárias e na resolução de problemas ao nível 
de canalizações e infiltrações. 
 
Para o ano de 2014, prevê-se uma dotação 
orçamental de 245 mil euros, uma vez que o 
apoio à recuperação de habitações degradadas 
tem-se revelado de grande auxílio para muitas 
famílias da Lagoa. 
 
Segundo uma nota de imprensa do município, 
nos últimos nove anos, já foram investidos 
cerca de 2 milhões de euros no apoio à 
habitação degradada. 

Cerca de três mil pessoas passaram 
pela Baixa d’Areia, no lugar da 
Caloura, onde teve lugar o I Festival 
de Blues, durante os dias 25 e 26  de 
julho.  
 
Integrado nos 499 anos da Vila de 
Água de Pau, o sucesso do festival 
foi alcançado, e está já prometido o 

seu regresso em 2015.  
 
Tratou-se de mais uma das 
muitas atividades que a Junta de 
Freguesia tem realizado com 
objetivo de dar retorno económico à 
vila, divulgando e promovendo Água 
de Pau.  
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d’Areia foi um sucesso e já 
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Porto dos Carneiros 
recebeu festa de       

S. Pedro Gonçalves 
Telmo 
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O Comité Nacional de Patinagem 
Artística da Federação Patinagem de 
Portugal levou a cabo a realização do 
Campeonato Nacional de Patinagem 
Artística no escalão de Cadetes e 
Juniores. 
 
O evento teve lugar no Porto e em 
representação dos Açores estiveram 
presentes oito atletas, cinco do Clube de 
Patinagem de Santa Cruz, dois do Clube 
patinagem da Vila de Capelas e um da 
Escola Patinagem de Ponta Delgada. 
 
Segundo a Associação de Patinagem de 
Ponta Delgada (APPD), a patinagem 
Artística Açoriana continua a brilhar ao 
mais alto nível, sendo que o par artístico 
Pedro Revoredo e Sabrina Alves do 
Clube de Patinagem da Vila de Capelas 
alcançaram um brilhante 3ª lugar 
nacional pelo terceiro ano consecutivo. 
 
Em cadetes masculinos Daniel Moniz do 
Clube de Patinagem de Santa Cruz 
alcançou o 4º Lugar do pódio, seguindo-
se em 7º Luís Lopes de Santa Cruz, 
enquanto que Pedro Revoredo das 
Capelas ocupou a 8ª posição. 
 
Ao nível das cadetes femininos Maria 
Antónia Sousa do de Santa Cruz 
classificou-se 21º Lugar, Joana Raposo 
41º (CPSC), Sabrina Alves 43º(CPV 
Capelas) e Valéria Sousa em 46º Lugar 
(CPSC). 
 
Na prova de juniores femininos, Cíntia 
Viegas da Escola de Patinagem de 
Ponta Delgada classificou-se no 16º 
Lugar. 
 
Na classificação por equipas o Clube de 
Patinagem de Santa Cruz classificou-se 
em 3º lugar enquanto que o Clube das 
Capelas alcançou a 15º Posição no 
Nacional de Cadetes. 
 
Nos juniores a Escola de Patinagem de 
Ponta Delgada terminou na 20º Posição. 
 

Clube de Patinagem de 
Santa Cruz mantém pódio 

nos nacionais 
 
Nos dias 19 e 20 de julho, disputou-se 
o Campeonato Nacional de Juvenis e 
Seniores de Patinagem Artística. 
 
Em seniores masculinos, o patinador 
Telmo Ferreira do Clube de Patinagem 
de Santa Cruz, alcançou a medalha de 

bronze, um brilhante 3º lugar naquele 
que foi um escalão muito competitivo. 
 
Em seniores femininos,  Cátia Borges, 
também do Clube de Patinagem de 
Santa Cruz, alcançou a 11ª posição. 
 
Nesta prova organizada pela Federação 
de Patinagem de Portugal em conjunto 
com o Comité Nacional de Patinagem 
Artística, e em juvenis femininos, Lia 
Moreira alcançou a 6º posição, Tatiana 
Lopes a 11ª, Mariana Botelho o 13º lugar 
e Alexandra Albano o 16º, ambas as 
atletas do Clube de Patinagem de Santa 
Cruz. 
 
Em juvenis masculinos Rodrigo Coelho 
do Clube de Patinagem da Vila de 
Capelas alcançou a 7ª posição. 
 
No escalão de juvenis e por clubes, num 
total de  32, o Clube de Patinagem de 
Santa Cruz alcançou um excelente 3º 
lugar enquanto que o Clube de 
Patinagem da Vila das Capelas ficou em 
14º Lugar. 
 
Em seniores e num total de  18 clubes, o 
Clube de Patinagem de Santa Cruz 
alcançou a 6ª posição. 
 

DL/APPD 
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Patinagem artística açoriana 
alcança pódio nos nacionais 

Governo da Republica 
responde 10 meses depois 
sobre Serviço de Finanças 

O Governo da República respondeu, ao 
fim de 10 meses, e no seguimento da 
carta redigida pelo Presidente da 
Câmara Municipal de Lagoa, João 
Ponte, à Ministra de Estado e das 
Finanças, Maria Luís Albuquerque, 
sobre a pretensão do encerramento do 
Serviço de Finanças de Lagoa. 
 
Na carta redigida à Ministra de Estado e 
das Finanças, em outubro de 2013, o 
autarca da Lagoa, expressava a 
“necessidade de uma gestão cada vez 
mais criteriosa dos recursos da 
Administração Pública, entendendo que 
as decisões não devem ser tomadas de 
uma “forma cega”, colocando todos os 
serviços em igualdade de 
circunstâncias, quando na realidade não 
o são.” Na altura o autarca admitia até 
que o município estaria disponível para 
assumir responsabilidades que 
assegurassem a permanência deste 
serviço na Lagoa. 
 
Segundo uma nota da autarquia, a 
resposta dada pela Secretaria de Estado 
dos Assuntos Fiscais do Governo da 
Republica, além de tardia, foi também 
pouco concreta, uma vez que o Governo 
apenas se justifica com a estratégia 
aprovada para a reorganização dos 
Serviços de Atendimento da 
Administração Pública, que contempla a 

criação de um “Posto de Atendimento 
Fiscal” em todos os concelhos, como 
forma de continuar a prestar uma 
assistência personalizada aos 
contribuintes. 
 
Na altura, a Câmara Municipal de Lagoa 
referiu na carta enviada que 
desconhecia os motivos subjacentes a 
esta eventual medida, mas o certo é que 
se os argumentos fossem meramente 
economicistas, não seriam aceitáveis 
desde logo pela receita gerada pelo 
Serviço de Finanças de Lagoa e pelo 
seu quadro de pessoal que se encontra 
apenas preenchido em 50%, sendo a 
autarquia cooperante nesta matéria, 
disponibilizando a este serviço, 2 
trabalhadores a tempo inteiro. Para além 
disso, o Serviço de finanças da Lagoa é 
muito procurado por cidadãos e 
empresários de outros concelhos que 
reconhecem nele um atendimento 
eficiente e célere. 
 
Segundo João Ponte, a resposta 
enviada pela Secretaria de Estado dos 
Assuntos Fiscais não é aceitável, nem 
suficientemente justificável, pelo que 
considera que não existe a necessidade 
do encerramento do Serviço das 
Finanças no concelho de Lagoa. 

DL/CML 
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Jorge Rita foi reeleito presidente da Associação Agrícola 
de São Miguel (AASM) com o segundo maior resultado 
de sempre deste que existe a associação. 
 
O presidente da AASM diz que, sendo lista única, é uma 
responsabilidade para toda a direção, sendo também um 
voto de confiança em que foram mandatados pela 
esmagadora maioria da Lavoura. 
 
Em declarações ao jornal Diário da Lagoa, Rita diz que “é 
uma eleição que nos responsabiliza, mas sabemos que 
temos por detrás uma lavoura que acredita nesta direção 
e que acredita essencialmente no peso que a agricultura 
tem na Região Autónoma dos Açores”. 
 
Estiveram presentes 531 associados, tendo a nova 
direção sido eleita com 514 votos a favor, 16 em branco e 
um nulo. 
 
Jorge Rita, que foi reeleito pela quinta vez consecutiva, 
manteve os mesmos elementos nos cargos da 
Associação Agrícola de São Miguel. 
 
Na direção mantêm-se Valter Melo e Jorge Sousa como 
os dois vice-presidentes, enquanto o presidente da 
Assembleia Geral é Eugénio Câmara e o presidente do 
Conselho Fiscal Luís Silva. 
 
A Associação Agrícola de São Miguel tem 2 200 
associados, mas só 1600 reuniram as condições para 
votar. 
 

“Gosto do que faço” diz Jorge Rita 
 
A Associação Agrícola de São Miguel (AASM)  foi a 
eleições  a 25 de julho, cuja única lista concorrente era 

liderada pelo atual presidente.  
 
Jorge Rita diz apresentar-se uma vez mais ao sufrágio 
dos lavradores micaelenses, até porque se sente com 
capacidades físicas e mentais para continuar a defender 
o setor de atividade que mais dá à região.  
 
O homem forte da lavoura micaelense diz que apresentou 
a sua recandidatura porque gosta do que faz, dedicando-
se de corpo e alma à causa da agricultura.  
 
Jorge Rita, que é presidente da Associação Agrícola há já 
12 anos, e diz sentir-se sempre com a mesma motivação 
para trabalhar em prol dos agricultores.  
Em declarações ao jornal Diário da Lagoa, Jorge Rita diz 
não fazer promessas até porque o trabalho fala por si.  
 
“Nada fica por reivindicar”, e todas as medidas, em que 
os lavradores têm razão, vamos até à exaustão, refere.  
 
O homem forte da lavoura micaelense diz que em 
primeiro lugar está o interesse coletivo, o interesse da 
lavoura e da associação, sendo que os seus interesses 
pessoais estão em último lugar.  
 
Jorge Rita refere mesmo que, os dirigentes das 
cooperativas e das organizações de produtores, devem 
pensar desta forma, porque só assim se trabalha pela 
causa pública no movimento associativo na região 
autónoma dos Açores, sendo esta a postura a manter no 
próximo mandato de três anos.  
 

Balanço positivo  
 
Quanto a um balanço do atual mandato, Rita diz ser 
positivo, apesar de ter sido um mandato difícil. “Houve 

muitas negociações em simultâneo, a reforma da PAC, a 
orçamentação da UE e o POSEI, três dossiers difíceis de 
negociar”, destaca.  
Jorge Rita diz mesmo que a Associação está 
inteiramente ligada, seja para o bem e para o mal, no 
sentido de que nada se faz se não tiver o contributo da 
AASM.  
 
Segundo o presidente da AASM, o sector hoje tem a 
vitalidade que tem, devido ao trabalho que a Associação 
tem feito, sendo que o conhecimento existente leva a 
uma utilização positiva dos vários Quadros Comunitários 
de Apoio, em prol do crescimento da lavoura açoriana.  
 
Como desilusão, Jorge Rita destaca a abolição das 
quotas leiteiras, sendo que a situação de futuro não está 
salvaguardada, e poderá disparar a produção na Europa, 
levando a uma delapidação do preço do leite, sendo que 
a região terá de estar muito atenta a esta matéria.  
 
Fica o registo de um trabalho de dedicação e empenho 
em todas as causas agrícolas, toda sem exceção, e 
continuar a reivindicar de forma continuada e persistente 
a importância que o setor tem. 
 
“A agricultura hoje, e apesar das dificuldades que tem e 
que atravessa em algumas ilhas, continua a ser um setor 
vital da nossa economia, porque mantem um nível de 
sustentabilidade muito bom, em termos de crescimento a 
todos os níveis, e mantem um nível de emprego, e com a 
possibilidade de aumentar emprego em algumas áreas”.  
 
“O setor começa a ser olhado por tudo e por todos de 
forma diferente, e o que nos queremos é que cada vez 
mais haja uma maior empatia e que a própria população 
perceba a importância que o setor tem nos Açores pela 
coesão económica entre as ilha e dentro das próprias 
ilhas”. 

DL 
 

“Setor Agrícola continua a ser o maior e mais importante da região” 
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Jorge Rita foi reeleito pela segunda maior votação de sempre na AASM 
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Cúria juvenil da Legião de Maria assinala 42º aniversário 

A Cúria Juvenil da Legião de Maria 
celebrou o 42º aniversário a 3 de julho, 
numa cerimónia que teve lugar na 
Paróquia de Nossa Senhora dos Anjos, 
em Água de Pau, na ilha de São Miguel. 

 
Os jovens legionários celebraram uma 
Eucaristia de ação de graças na Ermida 
do Monte Santo e depois reúniram-se em 
convívio, com jantar partilhado. 
 
A Legião de Maria Juvenil está presente, 
na Ilha de São Miguel, nas paróquias dos 
Milagres, São Roque, Santa Cruz, Agua 
de Pau, Matriz da Ribeira Grande, Pico da 
Pedra e Rabo de Peixe, envolvendo 90 
jovens com idades compreendidas entre 
os 14 e os 20 anos. 
 
Fundada a 7 de Setembro de 1921 por 
Frank Duff e um grupo de jovens, em 
Dublin, Irlanda, a Legião de Maria é uma 
organização de leigos, cujo objetivo é “a 
glória de Deus, por meio da santificação 
pessoal dos seus membros, pela oração e 

cooperação ativa, sob a orientação da 
autoridade eclesiástica, na obra de Maria 
e da Igreja”, pode ler-se no sitio do 
movimento. 
 
É um Movimento de Evangelização ao 
serviço da Igreja, cuja espiritualidade 
assenta na Doutrina do Corpo Místico e na 
Maternidade de Maria. 
 
Em Portugal existem 35.000 membros, 
distribuídos por 19 dioceses. 
 
Na Diocese de Angra, os legionários são 
um dos movimentos mais organizados e 
que mobilizam o maior número de ativos. 
 
Este ano a Legião de Maria promoveu 
uma ação de formação para animadores 
juvenis em janeiro e o Congresso Mariano, 
em maio, que junto legionários e 
sacerdotes de São Miguel e de outras 
ilhas. 
 
Em declarações ao Jornal Diário da 

Lagoa, o Pe. Nuno Maiato considerou 
muito importante os jovens continuarem 
ligados aos movimentos da Igreja. 
 
“ A Igreja com as suas fragilidades, os 
seus defeitos, mas também com as suas 
virtudes, continua a propôr Jesus Cristo 
desde cedo e aos mais novos.” 
 
Segundo o Páraco, “olhar para um 

movimento como o da Legião de Maria, e  
ver jovens, que estão numa fase inicial da 
sua vida, num momento de algumas 
dúvidas, de orientação do que é essencial 
para a sua vida, e vê-los beber no 
movimento os ensinamentos de Cristo, é 
um momento de alegria e de satisfação 
para mim e para todos os que pertencem 
à Igreja”, disse. 

DL/Portal Diocese 



Em virtude da conclusão das obras 
efetuadas no canal do Cabo da Vila, na 
freguesia de Santa Cruz e passados 11 
meses, as duas famílias realojadas 
provisoriamente pela autarquia, 
regressaram às suas habitações, 
 uma vez que as obras já se encontram 
concluídas. 
 
É de salientar que, durante 11 meses a 
Câmara Municipal assumiu os custos do 
alojamento destas famílias, cujas 
moradias ficaram em risco aquando da 
intempérie ocorrida em fevereiro de 2013. 
 
A intervenção na linha de água da ribeira 

em causa, realizada pelo Governo 
Regional, consistiu na consolidação do 
canal de águas pluviais existente, através 
da execução de um canal em “U”, em 
betão, com uma extensão de cerca de 
180 m. 
 
Esta intervenção vem assim consolidar 
as margens da ribeira, prevenindo o 
arrastamento de material sólido e a 
consequente obstrução do canal, 
situação que se verificava com 
frequência. 

DL/CML 
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A Câmara Municipal de Lagoa 
abriu concurso para a cedência de oito 
lotes de terreno, em regime 
autoconstrução, seis na Rua do Paúl, na 
freguesia de Água de Pau e dois na 
Travessa dos Biscoitos, na freguesia de 
Santa Cruz. 
 
Segundo uma nota de imprensa da 
autarquia, esta é mais uma ação que 
vem dar respostas a oito casos de 
famílias que ainda não possuem casa 
por não terem recursos financeiros 
suficientes para a sua aquisição. 
 
A decorrer de 18 de julho a 29 de 
agosto, poderão habilitar-se cidadãos 
maiores ou emancipados jovens, entre o 
escalão etário dos 20 aos 35 anos, 
residentes no concelho de Lagoa, sendo 
o valor de venda do lote infraestrutura do 
variável de acordo com o rendimento 
“per capita” do agregado familiar,  com 
uma variação que vai dos 3.200,00€ 
para rendimentos per – capita mensais 
inferiores a 300,00€ e 14.000,00€ para 
rendimentos per – capita mensais 
superiores a 1001,00€, esclarece a 
autarquia. 
 
As candidaturas deverão ser entregues 
no Gabinete de Ação Social da Câmara 

Municipal de Lagoa, nos dias úteis, das 
08h30 às 17h30 horas. No entanto, o 
aviso e regulamento estão disponíveis 
no portal da autarquia, bem como para 
consulta em todas as juntas de freguesia 
do concelho. O programa de concurso e 
quaisquer esclarecimentos poderão ser 
obtidos junto do Serviço de Ação Social 
do município. 
 
A autarquia lagoense, nos últimos 
quatros anos, tem apostado fortemente 
numa politica virada para as pessoas e 
para os seus problemas e atenta à 
realidade do concelho de Lagoa no 
concerne ao seu problema a nível 
habitacional. Neste sentido, tem unido 
esforços para dar resposta, num curto 
espaço de tempo, aos problemas 
habitacionais do concelho, sendo que, 
nos últimos anos já foram 
disponibilizados pela autarquia 43 lotes 
para autoconstrução de habitações 
unifamiliares, nomeadamente 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. 

DL/CML 
  

O Presidente da Câmara Municipal de 
Lagoa, João Ponte, procedeu à entrega 
de duas habitações, uma na freguesia 
da Ribeira Chã e outra na freguesia de 
Nossa Senhora do Rosário, que foram 
alvos de obras de beneficiação, 
apoiadas pelo município.  

 
Na ocasião, o edil lagoense referiu que 
as moradias entregues “foram alvo de 
melhoramentos necessários e 
essenciais e, a partir de agora as 
famílias aí residentes desfrutarão de 
melhores condições de habitabilidade 
que antes não usufruíam, felicitando 
assim ambas as famílias e “desejando 
os maiores sucessos para gozarem a 
sua habitação”. 
 
Nos últimos anos, a autarquia lagoense 
tem-se dedicado ao desenvolvimento de 
uma política social que visa beneficiar e 
apoiar as famílias lagoenses mais 
desfavorecidas, dotando as mesmas de 

melhores condições de vida. 
 
Só no ano de 2013, a autarquia apoiou 
301 famílias ao nível da beneficiação e 
recuperação de moradias, sobretudo na 
substituição de coberturas, na 
construção de instalações sanitárias e 
na resolução de problemas ao nível de 
canalizações e infiltrações. Para o ano 
de 2014, prevê-se uma dotação 
orçamental de 245 mil euros, uma vez 
que o apoio à recuperação de 
habitações degradadas tem-se revelado 
de grande auxílio para muitas famílias 
da Lagoa.  
 
Segundo a autarquia, nos últimos nove 
anos, correspondentes aos mandatos 
de João Ponte, já foram investidos cerca 
de 2 milhões de euros no apoio à 
habitação degradada, o que permitiu 
ajudar algumas centenas de famílias 
lagoenses a viverem em condições 
dignas. 

DL/CML  

Famílias regressa às suas casas 
no Cabo da Vila 

___________________________________________________________________ 

_
_

_
_

_
_

_
_
_

_
_

_
_

_
_
_

_
_

_
_

_
_
_

_
_

_
_

_
_
_

_
_
_

_
_

_
_

_
_
_

_
_

_
_

_
_
_

_
_

_
_

_
_
_

_
_
_

_
_

_
_

_
_
_

_
_

_
_

_
_
_

_
_

_
_

_
_
_

_
_
_

_
_

_
_

_
_
_

_
_

_
_

_
_
_

_
_

_
_

_
_
_

_
_
_

_
_

_
_

_
_
_

_
_

_
_

_
_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_
_

_
_

_
_

_
_
_

_
_

_
_

_
_
_

_
_
_

_
_

_
_

_
_
_

_
_

_
_

_
_
_

_
_

_
_

_
_
_

_
_
_

_
_

_
_

_
_
_

_
_

_
_

_
_
_

_
_

_
_

_
_
_

_
_
_

_
_

_
 

Aberto concurso para oito lotes 
para autoconstrução  

Mais duas habitações foram 
recuperadas na Ribeira Chã 

A Desde o dia 18 de julho, o acesso à 
zona de churrascos da Baixa da Areia 
está a  ser regulado. 
 
Segundo fez saber a autarquia, numa 
nota enviada à nossa redação, este 
espaço, até ao dia 14 de setembro, abrirá 
pelas 10h00 da manhã e encerrará pelas 
24h00, uma medida da Câmara Municipal 
de Lagoa que visa garantir maior 
segurança ao local e melhorar as 
condições de utilização. 
 
Até ao presente, o acesso era livre 
durante 24h00 e eram constantes os atos 
de vandalismo durante a noite e 
madrugada. Com esta medida o 
município garante a vigilância até às 

24h00, bem como o acesso às 
instalações sanitárias. 
 
No decorrer do corrente ano serão 
instaladas mais mesas, mais 
ensombramentos e será ainda 
disponibilizada madeira com vista a 
melhorar as condições de utilização, na 
zona de churrascos. 
 
Até ao final do ano a autarquia irá 
aprovar o regulamento de utilização deste 
espaço, cujo acesso passará a ser pago 
a partir do próximo ano. 

DL/CML 
 

Acesso à zona de churrascos na 
Baixa da Areia será regulado 
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Equipa do Operário já treina  
Primeiro jogo oficial está agendado para dia 24 

A equipa principal do Clube Operário Desportivo deu 
início a 28 de julho, à sua pré-temporada com vista à 
preparação da próxima época 2014/2015. 
 
O Operário vai disputar a Série H do Campeonato 
Nacional de Seniores, assim como as restantes equipas 
açorianas em prova.  
 
No primeiro treino da temporada foram 22 os jogadores 
que se apresentaram ao comando da equipa técnica 
liderada por André Branquinho.  
 
Segundo o treinador do Operário, faltam ainda preencher 
duas ou três posições, situação que ainda está a ser 
estudada, mas que estará resolvida nas próximas duas 
semanas.  
 
O técnico dos fabris, que falava antes do início do treino, 
adiantou que este foi um ano diferente em termos de 
contratações, face às reduções de orçamento, onde 
houve a necessidade de haver um maior critério. “Não foi 
possível atempadamente preparar o plantel face a tudo 
isso”, admitiu.  

A aposta do Operário tem sido, nos últimos anos, no 
jogador da terra e este ano não será exceção. Segundo 
André Branquinho, dificilmente os jogadores em falta 
deverão ser açorianos.  
 
Quanto aos objetivos do clube da Lagoa para esta 
época, o técnico simplifica, “é um objetivo simples mas o 
mais forte, honrar a camisola do Operário e a Cidade de 
Lagoa, não somos património dos Açores, somos 
património do nosso clube, e a mais não somos 
obrigados”, disse. 
 
Já quanto à participação na Série H, onde a maioria dos 
clubes são do Algarve, André Branquinho admite uma 
participação mais complicada a todos os níveis, logístico, 
financeiro e desportivo.  
 
O técnico fabril reconhece que muitas destas equipas 
estão reforçadas, sendo que já existem candidatos à 
subida.  
 
Em termos logísticos também será complicado, uma vez 
que, as viagens far-se-ão por Lisboa, depois há que 

viajar até ao Algarve, o que será mais dispendioso e 
mais desgastante para os jogadores.  
 
Apesar das dificuldades previstas, André Branquinho 
acredita que será uma época tranquila, sendo que o 
objetivo é a manutenção e “temos a consciência que 
vamos fazer todo o trabalho possível para atingir esse 
objetivo”, disse.  
 
Hugo Tavares, João Garcia, Bruno Ribeiro, Manú, 
Jorginho, Tigana e Abdu são para já os reforços 
confirtmados,  sendo que o clube da Lagoa já havia 
renovado com alguns jogadores que representaram o 
emblema fabril na época transata, é o caso dos guarda-
redes Mário Rui e João Botelho, os defesas João 
Aragão, Nelo, Cristiano e Nuno Oliveira ( que entretanto 
deixou a equipa), os médios Dani e João Peixoto, assim 
como os avançados Hélder Arruda, Evandro e Stebh.  
 
A treinar com a equipa estão ainda alguns jogadores,  
que estão à experiência e que, poderão ou não, 
representar o emblema fabril na próxima época. 

DL 
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Entre os dias 12 e 13 de julho, o Porto dos Carneiros, na 
Lagoa, recebeu a festa em honra de S. Pedro Gonçalves 
Telmo. 
 
Numa organização dos Pescadores da Lagoa, com o 
apoio da autarquia local, as festividades arrancaram no 
sábado (dia 12) com atividades náuticas, sendo que à 
noite houve lugar à música com Ana Macário, Nuno 
Martins e a Banda Nova Geração. 
 
No domingo (dia 13), decorreu a Missa em honra de S. 
Pedro Gonçalves Telmo, seguida de procissão, sendo 
que a tradição cumpriu-se com a habitual procissão 
marítima, após a qual houve churrasco de peixe para toda 
a comunidade. 

DL 
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Porto dos Carneiros recebeu festa de S. Pedro Gonçalves Telmo 



Foram aprovadas, em Assembleia Geral, as contas do 
Clube Operário Desportivo (COD), que apresenta uma 
dívida superior a um milhão de euros (1.009.952.77€). 
As Contas referem-se aos exercícios de 2012/2013 e 
2013/2014, até 30 de abril deste ano. 
 
Segundo foi apresentada aos sócios, na reunião desta 
quinta-feira, dia 24 de julho, o COD conseguiu reduzir, 
em dois anos, o passivo em 137.204.96 euros, apesar 
das dificuldades e do período de crise acentuado que se 
vive de modo geral. 
O total das receitas na época 2013/2014 foram na ordem 
dos 366.337.50 euros, sendo as rubricas mais 
expressivas o apoio da DRD, do município, da DRT e de 
publicidade e donativos. 
 
Na época transacta as despesas rondaram os 
289.983.36 euros. 
 
As contas foram aprovadas por unanimidade. 
 
Nesta Assembleia Geral foi igualmente empossada a 
nova direção do clube que continua a ser liderada por 
Giberto Branquinho, que há já quase 14 anos comanda 

este clube fabril. 
 
Na sua tomada de posse, o presidente do COD recordou 
que existe ainda muito por fazer no clube muito para dar 
continuidade, reconhecendo o momento difícil que se 
vive, principalmente em termos financeiros. 
 
Gilberto Branquinho diz ser possível fazer mais e melhor 
com menos, e é isso que tem destingido o Operário de 
outros clubes, dignificando um emblema que se afirma 
com um futebol de qualidade inegável. 
 
A direção que agora tomou posse tem alguns nomes 
novos na sua lista, entre os quais Rui Almeida e Luciano 
Melo, pessoas que, segundo o presidente dos fabris, 
podem ser mais-valias ao clube com a sua experiência. 
 
Gilberto Branquinho referiu ainda que a direção e a 
equipa técnica do clube têm trabalho de forma calma e 
sem pressões para poder construir uma equipa que, na 
próxima época que se avizinha, possa continuar a 
dignificar o emblema do Operário. 
 
O presidente do Operário, não quis deixar passar a 

oportunidade, para dar uma palavra de desagradecido à 
Associação Desportiva de Veteranos do Operário, que 
tem dignificado o clube ao longo dos anos, nas mais 
variadas atividades que desenvolvem. 
 
Por sua vez, o presidente da Assembleia Geral, apelou à 
união e diálogo para a resolução dos problemas do 
clube, e para que este possa seguir em frente. 
 
Fernando Jorge Moniz reconhece que as coisas podem 
não decorrer como esperado, mas o desejo é para que a 
época possa decorrer duma forma que o clube e a região 
continuem a ser dignificados com a prestação do clube 
nos campeonatos nacionais. 
 
Nesta Assembleia Geral foi ainda proposta a entrega do 
Troféu Borges Arruda a três individualidades que se 
destacaram pelo longo percurso no clube e pelo trabalho 
realizado em prol do emblema fabril, Gilberto Melo, José 
Andrade e José Branquinho. Troféu que deverá ser 
entregue aquando da apresentação da equipa para a 
próxima época. 

DL 
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Foram eleitos, em Assembleia Geral, os novos corpos 
sociais do Clube Operário Desportivo (COD).  
 
Uma eleição que decorreu no âmbito da última 
Assembleia Geral do clube da Lagoa e que reelegeu 
Gilberto Branquinho por mais um mandato.  
 
Há já 14 anos à frente do Operário, o presidente da 
direção dos fabris diz que encara, mais este mandato, 
com espírito apreensivo mas sempre com a mesma 
garra, o mesmo intuito, o mesmo pensamento e os 

mesmos argumentos, ou seja, projetar jovens jogadores 
da formação para chegar aos sensores, dignificar a 
cidade de Lagoa, a região e levar o nome do clube a 
todos o canto nacional.  
 
Em declarações aos jornalistas após o auto de tomada 
de posse, Gilberto Branquinho apelou para que, na 
região, voltasse a ser possível a realização de 
uma reestruturação adequada na banca para os clubes, 
uma ideia que já funcionou no passado e era preciso 
voltar a ser feita.  

O presidente dos fabris diz que o Operário é um clube, 
que pela sua história de manutenção na segunda 
divisão, isso tem reflexos financeiros, que foram 
aumentando ao longo dos anos, mas que, e devido às 
condições menos favoráveis da economia em geral, tem 
vindo a diminuir, correndo-se mesmo o risco de competir 
sempre com o coração nas mãos, disse.  
 
Gilberto Branquinho voltou a queixar-se de uma 
descriminação negativa pro parte da região que, em sua 
opinião, faz mal a análise às equipas que estão a 
disputar os nacionais, equipas que estão a competir com 
equipas de qualidade, com jogadores recrutados de 
grandes clubes, “e para nos gladiarmos contra eles não 
é fácil, o Operário tem permanecido pela imagem e pelo 
que se incute nos jogadores e temos alcançado bons 
resultados, mas um dia podemos ter azar “, refere o 
presidente da direção do COD.  
 
“Cada vez mais reduzimos no plantel, recrutamos 
jogadores com experiência e renome, mas eles próprios 
não querem vir para a região porque já não se paga o 
que se pagava antigamente”, destaca.  
 
Segundo referiu o presidente do Operário, “corre-se o 
risco de estarmos sujeitos a ser os clubes da chacota a 
nível nacional, e eu não queria que isso acontecesse no 
meu clube”.  
 
Quanto à equipa principal do clube da Lagoa, Gilberto 
Branquinho diz que o COD tem facilidade em recrutar 
jogadores, basta pensar um pouco. “São jogadores que 
estão ansiosos por querem um ambiente familiar e 
desportivo, mas acima de tudo um ambiente de 
ensinamento, sendo este o pergaminho do Operário que 
permanece no dia-a-dia, e faz com que os jogadores 
cresçam nos dois sentidos, quer na carreira mental 
como jogador e na carreira desportiva”, finalizou.  
 
A Assembleia Geral continua a ser presidida por 
Fernando Jorge Moniz, sendo que José da Ponte 
Andrade mantém-se na presidência do Conselho Fiscal. 
Na direção mantém-se Gilberto Branquinho.  
 
Os novos Corpos Sociais foram eleitos por unanimidade. 
 

DL 
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Anualmente o Operário Sports Club of Toronto (OSCT) 
realiza uma digressão, e este ano contemplou os 
arquipélagos dos Açores e da Madeira, com uma 
passagem por São Miguel, sendo assim uma forma de 
brindar os jogadores, adeptos e simpatizantes nesta 
digressão aos Açores, onde estão muitos lagoenses. 
 
A 24 de julho, teve lugar a receção à comitiva do 
Operário de Toronto, por parte da autarquia lagoense, 
que decorreu no Convento dos Franciscanos, em Santa 
Cruz, Lagoa, onde marcou presença o presidente da 
autarquia João Ponte, acompanhado pelo vice-
presidente Fernando Jorge Moniz, o presidente da Junta 
de Freguesia do Rosário Gilberto Borges e o presidente 
do Clube Operário Desportivo Gilberto Branquinho. 
 
Na altura, João Ponte entregou algumas lembranças aos 
responsáveis pelo clube, sendo que o autarca destacou 
a importância desta permanente ligação entre Lagoa e a 
diáspora, no caso Toronto. 

 
Uma comitiva açoriana já esteve no Canadá aquando 
dos 30 anos do OSCT, e voltou a ser convidada 
formalmente pelo presidente do executivo do clube 
Norberto Vital, que deixou o apelo para que a Cidade de 
Lagoa estivesse representada, com uma comitiva em 
2016, aquando do 40º aniversário do Operário de 
Toronto. 
 
Norberto Vital, em declarações ao jornal Diário da Lagoa, 
recordou que esta é a quarta digressão aos Açores, 

sendo que a primeira vez foi ao nível de seniores, e as 
últimas três ao nível de veteranos, recordando que clube 
já fez várias digressões ao continente português e 
Espanha. 
 
“O Operário de Toronto é uma representação lagoense 
no Canadá”, disse. 
 
Ao longo do ano são feitas várias atividades, nas quais 
participam entre 600 e 700 pessoas, atividades que 
servem para angariar fundos para manter o clube. 
 
O clube já teve camadas jovens, seniores e veteranos, 
sendo que atualmente mantém apenas os veteranos que 
participam no campeonato local. 
 
No ano transato foi decidido acabar com a equipa sénior, 
equipa que ganhou 14 campeonatos. 
 
Nesta digressão vieram 49 pessoas, que saem dos 

Açores satisfeitos, tendo sido todos os seus elementos 
bem recebidos, por onde passaram. 
 

Empate a uma bola em jogo amigável 
entre Operário de Toronto e da Lagoa 

 
O campo João Gualberto Borges Arruda na Lagoa, 
recebeu, dia 25 de julho, um encontro amigável de 
futebol de veteranos, entre o Operário da Lagoa e de 
Toronto. 

Tratou-se duma partida amigável entre irmãos e que 
terminou com um empate a uma bola, embora o 
resultado era o que menos interessava no encontro. 
 
Antes do apito inicial, cumpriu-se um minuto de silêncio 
em memória do Pe. José Francisco Pires e de António 
José Moniz. 
 
Durante o tempo de jogo, os “jovens” do Operário, 
mostraram que ainda estão em forma, embora a idade 
acabe por não perdoar mais a uns que outros. 
 
De referir que o encontro foi ajuizado por José Luís 
Tavares, um lagoense de sangue, que foi auxiliado por 
David Bernardo e por Fernando Garcia, árbitro no 
Canadá, que viajou com a comitiva do Operário de 
Toronto. 
 
Após o encontro, houve tempo para alguma 
confraternização, entre comes e bebes, e antes das 

despedidas, teve lugar a habitual troca de lembranças. 
 
Norberto Vital aproveitou a ocasião para agradecer o 
acolhimento dos irmãos lagoenses, e voltou a deixar o 
convite para que uma comitiva do Operário possa 
retribuir com uma digressão no Canadá. 
 
Por sua vez Gilberto Branquinho não quis deixar passar 
a oportunidade para destacar o valor do emblema do 
Operário e do seu símbolo que cá e lá, que mantém-se 
de “cruz ao peito”. 

“O Operário de Toronto é uma representação lagoense no Canadá” 
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Os alunos do 12º ano do curso 

tecnológico de Informática, da Escola 
Secundária de Lagoa, estão a realizar 
uma série de estágios, ao longo dos 
meses de junho, julho e agosto, em 
empresas localizadas nas suas áreas de 
residência, ou seja nos concelhos de 
Lagoa e Vila Franca do Campo. 
 
Depois de concluído o ano letivo, e 
terminado o curso tecnológico no 
secundário, os alunos estão aptos em 
diversas áreas da informática e poderão 
desempenhar, entre outras, manutenção 
de equipamento informático (software e 
hardware); tratamento e criação de Bases 
de Dados; criação e manutenção de 
websites; modelagem de objetos 3D; 
programação C++, Visual Basic, 
Javascript, Pascal, C#, entre outras; 
realização de eventos informáticos 

(torneios online, torneios multijogador, 
LAN Party’s, workshops); realização de 
artigos informáticos (notícias, artigos de 
material informático, cobertura de 
eventos); venda de equipamento 
informático (conhecimento das 
especificações dos produtos). 
 
O Jornal Diário da Lagoa inicia uma série 
de reportagens, que visa acompanhar o 
trabalho realizado pelos diversos alunos. 
 
Começamos com os alunos Marco Costa 
e João Barroso, que estiveram em estágio 
durante o mês de junho, tendo já 
concluído o mesmo. 
 
O estágio destes dois alunos teve como 
base a criação de uma aplicação móvel, 
mais concretamente a criação de um jogo 
para a área da saúde. 
 

Segundo explicaram os alunos, à nossa 
reportagem, o estágio decorreu de forma 
razoável, sendo que estes fizeram sempre 
o seu melhor para obter os resultados 
esperados. “O nosso trabalho decorreu de 
forma muito satisfatória e sentimos pena 
por já ter terminado o nosso estágio”, 
referem. 
 
________________________ 
 

Estágios são uma 
experiência enriquecedora 
 

Luís Barbosa, é outro dos alunos que deu 

inicio ao seu estágio durante as férias da 
Páscoa na empresa TS Informática, 
situada na Freguesia de Nossa Senhora 
do Rosário, sobre a orientação de um ex-
aluno da Escola Secundária de Lagoa 
Tiago Silva.  
 
O estágio, que decorreu entre os meses 
de junho e julho, teve como base 
formatações em nível de software e 
hardware, venda de produtos, testes a 
peças de computadores, entre outras 
atividades.  
 
À nossa reportagem o considerou que o 
seu estágio decorreu de forma excelente e 
foi muito produtivo, tendo  
conseguido assemelhar muita 
informação.  
 
“Tratou-se de uma experiência única 
porque aprendi novas formas de resolver 
problemas informáticos, e aproveitei bem 
o tempo que lá estive para descobrir 
novos e mais eficazes métodos de 
trabalho”, disse Luís Barbosa ao Jornal 
Diário da Lagoa.  
 

Outro aluno que também esteve em 
estágio entre os meses de junho e julho 
foi António Reis, que esteve na empresa 
Sicosta, situada na freguesia do 
Cabouco.  
 
Durante o estágio o aluno esteve 
praticamente ligado à área do Hardware, 
mais concretamente na montagem, 
desmontagem, reparação de desktops e 
portáteis.  
 
“A empresa só tinha um técnico e este 
não tinha tempo disponível para 
determinadas tarefas, e acabei por fazer 
de tudo para o poder ajudar. Arranjei 
computadores dos mais antigos, até 
alguns mais recentes, onde fui trocando 
vários componentes, testando-os e fiz 
limpeza nos mesmos”, esclareceu o aluno 
à nossa reportagem.  
 
António Reis referiu ainda que o estágio 
foi uma experiência enriquecedora, até 
porque colocou todos os seus 
conhecimentos em prática e também 
adquiriu uma experiência útil para o seu 
futuro.  
 
“O mundo do trabalho é muito diferente da 
situação escolar, e o meu coordenador 
orientou-me e transmitiu-me algumas 
dicas acerca do vasto mundo que é a 
informática”, disse.  
 
O Jornal Diário da Lagoa dará 
continuidade a esta série de reportagens, 
que visam acompanhar o trabalho 
realizado pelos diversos alunos, 
reportagens que são realizadas também 
por uma das alunas do curso, Tânia 
Pereira, sob  a orientação do diretor do 
nosso jornal. 
 

DL 
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Alunos da ESLG realizam estágios no final do ano letivo 
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A Casa da Cultura Carlos César, na 
cidade de Lagoa irá acolher, a partir do 
dia 7 de agosto, a exposição, intitulada 
“Coabitação” da artista e jornalista, 
Teresa Canto Noronha. 
 
Trata-se de uma iniciativa da Câmara 
Municipal de Lagoa, que visa promover a 
exposição de artes plásticas, onde serão 
expostos alguns dos trabalhos da já 
conceituada artista plástica e jornalista 
Teresa Canto Noronha, enaltecendo 
ações que contribuem para a valorização 
do património cultural, sobretudo obras 
de escultura. 
 
Natural de Ponta Delgada, Teresa Canto 
Noronha nasceu em Março de 1967. 
Mudou-se aos 18 anos para Lisboa, onde 
descobriu a paixão pelo jornalismo. 
Jornalista desde 1989, trabalhou na RTP, 

da qual foi correspondente internacional 
em Bruxelas e em Roma, onde viveu 
entre 2000 e 2007. De regresso a Lisboa 
integrou os quadros da redação da SIC, 
onde trabalha atualmente, depois de ter 
sido destacada como correspondente em 
Roma. Paralelamente, há 12 anos 
Teresa descobriu o gosto pelas artes 
plásticas e desde então é com dedicação 
que tem vindo a desenvolver vários 
trabalhos de escultura. 
 
A exposição “Coabitação” será 
inaugurada no dia 7 de agosto, a partir 
das 18h30, sendo que estará patente ao 
público até dia 31 de outubro na Casa da 
Cultura Carlos César, de segunda a 
sexta feira entre as 09h00 e as 17h00. 
  

DL/CML 

Casa da Cultura acolhe 
exposição de  

Teresa Canto Noronha 
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Cerca de três mil pessoas passaram pela 
Baixa d’Areia, no lugar da Caloura, onde 
teve lugar o I Festival de Blues.  
 
Integrado nos 499 anos da Vila de Água 
de Pau, o sucesso do festival foi 
alcançado, e está já prometido o seu 
regresso em 2015.  
 
Tratou-se de mais uma das 
muitas atividades que a Junta de 
Freguesia tem realizado com objetivo de 
dar retorno económico à vila, divulgando e 
promovendo Água de Pau.  
 
Com um cartaz inteiramente açoriano, o 
destaque foi exatamente para a promoção 
do artista açoriano, o que segundo José 
Fernando Costa, existe essa necessidade, 
até porque, o artista açoriano em nada 
deixa a desejar perante os restantes 
artistas do país. “Um festival que marcou 
pela diferença” admite o presidente da 
Junta de Freguesia de Água de Pau.  
 
Vânia Dilac e Connection, Luis Gil 
Bettencourt, Aspegic, Feddback, Sara 

Cruz e Tributo à Eurovisão, animaram os 
dois dias de festival. 
 
O I Festival da Baixa d’Areia foi uma 
organização a Junta de Freguesia de 
Água de Pau e contou com o apoio da 
Câmara Municipal de Lagoa, que tornou 
possível a sua realização.  
 
Água de Pau, é uma das cinco freguesias 
do concelho de Lagoa, com cerca de 17,5 
quilómetros de área, que muito tem para 
oferecer, desde o turismo, à gastronomia, 
passando pelo artesanato, reforça o 
autarca. 
 
No âmbito dos 499 anos da vila, as 
comemorações começaram dia 16 
de julho com provas desportivas, e 
encerrará, esta segunda-feira (dia 28), 
com um programa simbólico.  
 
Água de Pau foi elevada a Vila a 28 
de julho de 1515, por carta régia de 
Manuel I de Portugal.  

DL 
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O I Festival Baixa d’Areia foi um sucesso e já tem regresso garantido 
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O Festival de Blues da Baixa d’Areia regressa em 2015 



Nos Açores, como o resto do país, o dinamismo laical foi 

cada vez mais denso e diversificado, a partir de meados 
do século XX. Neste meio ativo e de agitação política e 
social, um grupo de lagoenses sentiu a necessidade de 
corresponder aos ideais em voga e contribuir para o bem 
comum, entendendo que não bastaria a prestação 
monetária ou o auxílio material aos mais desfavorecidos, 
mas que se poderia ir mais além – formar e preparar a 
comunidade local de forma mais ativa e consciente. 
 
Entre 1955-1956, Jorge Amaral Borges e Jorge João 
Borges fundaram a Conferência Vicentina de S. João de 
Deus, no Concelho da Lagoa, com a finalidade de 
promoção da ajuda ao próximo e de consciencialização 
da população para a grandeza e o ideal de um 
Cristianismo social. A primeira ação da Conferência 
Vicentina, na Lagoa, foi de âmbito caridoso, através da 
entrega de senhas para distribuição de alimentos, no 
valor de 2$50 e de 5$00, às famílias mais pobres da 
localidade. Além desta doação, reuniam-se 
quinzenalmente com a finalidade de analisar as visitas 
efetuadas e avaliar as ocorrências de injustiça social. 
Pouco a pouco, sentiram não ser suficiente. Era preciso 
pôr cobro à resolução de problemas habitacionais que 
afligiam muitas famílias lagoenses. 
 
Por outro lado, os membros da Conferência Vicentina de 
S. João de Deus começaram a assistir a celebrações 
protestantes e a palestras proferidas no Cine Lagoense e 
no Ateneu Comercial, pelo pastor Dimas de Almeida. Foi 
neste contexto que nasceu o Círculo de Amigos da 
Lagoa, com o objetivo de desenvolver o concelho e 
apoiar as suas gentes mais carenciadas, de forma 
ordenada e atuante e, principalmente, sem fiscalização 
da Igreja. 
 
O Círculo de Amigos da Lagoa começou as suas 
atividades a 24 de março de 1969, através da 
constituição de uma Comissão de três elementos e os 
seus Estatutos foram aprovados, pelo Governo Civil do 
Distrito Autónomo de Ponta Delgada, a 26 de novembro 
de 1969. Esperando-se, pois, que o Círculo de Amigos da 
Lagoa fosse legal e politicamente doutrinado, a 
Associação apenas iniciaria, oficialmente, a sua atividade 
a 14 de fevereiro de 1970, através de alvará concedido 
pelo Governador Civil da época, Dr. Luciano Machado 
Soares. 
 
Os principais objetivos do Círculo de Amigos da Lagoa 
eram a difusão cultural, a valorização do património 
artístico e o fomento do desenvolvimento moral, cultural e 
social do concelho. Para tal realizaram conferências, 
concursos artísticos, recreativos e desportivos, jogos 
florais e exposições de várias temáticas com interesse 
regional. Pretendiam também cooperar no estudo e 
solução de problemas concelhios, bem como auxiliar os 
desfavorecidos locais, caso lhes fosse solicitado. 

 
Em outubro de 1970, numa entrevista concedida ao 
Jornal Açores, Jorge Amaral Borges salientou que o 
principal propósito da Associação era a valorização 
humana, que tudo era feito por amor a Deus, para que se 
atingisse o desenvolvimento integral do Homem. 
Acrescentou, ainda, que se tornava indispensável, 
portanto, a participação da comunidade, pois não se 
poderia continuar indiferente nem impassível. Salientou 
que se encontrava em jogo a promoção social e cristã do 
Homem e que todos deveriam saber assumir as suas 
responsabilidades sociais. 
 
Antes da aprovação dos Estatutos, entre abril e junho de 
1969, o Círculo de Amigos da Lagoa já organizava 
atividades e palestras. Com a formalização da 
Associação, foram organizados cinco Ciclos de Palestras-
Colóquio, entre outubro de 1970 e abril de 1975. As 
Conferências decorriam às quartas-feiras (salvo raras 
exceções), pelas 21 horas, no Cine Teatro Lagoense. A 
diversidade de assuntos tratados ia de acordo com os 
objetivos da instituição: uma atenção ao desenvolvimento 
saudável do Homem, apelando a uma cidadania ativa nas 
suas dimensões sociais (palestras sobre emigração, saú-
de pública ou desenvolvimento urbano); económicas 
(conferências sobre agricultura, pesca, moeda ou associ-
ativismo); história (comunicações    sobre festas do Espí-
rito Santo ou Antero de Quental); arte (temas dedicados 
ao cinema, fotografia ou arquitetura); política 
(apresentação de ideias sobre legislação e teoria políti-
ca); e educação (questões relacionadas com higiene ou 
educação física). As Palestras-Colóquio constituíram uma 
janela aberta para o entusiasmo que pululava, a nível 
político, no país e na região açoriana. Assim, no decorrer 
doa anos, os assuntos religiosos foram diminuindo en-
quanto os temas político-sociais foram ganhando uma 
expressão mais significativa. 
 
Nos periódicos eram publicitadas as atividades 
realizadas, comprovando o sucesso que as mesmas 
obtinham entre a população. 
Além destas Palestras-
Colóquio, o Círculo de 
Amigos da Lagoa promoveu 
outras atividades, como 
concursos de presépios, 
exposições, cinema, jogos 
de futebol, gincanas, 
corridas de automóveis e de 
bicicletas, festival de 
natação com jogos 
tradicionais.  
 
De louvar a ação promovida 
pelo Círculo de Amigos da 
Lagoa que conseguiu perpe-
tuar, numa dimensão mais 
reduzida, mas com significa-
tiva relevância, o espírito 
reflexivo e argumentativo 
que atravessou o País e os 
Açores, nos últimos anos da 
Ditadura, garantindo uma 
difusão de ideias, num perí-
odo de intensa censura polí-
tica e contribuindo para a 
sensibilização e crescimento dos princípios democráticos 
que conduziriam ao 25 de abril de 1974 e à institucionali-
zação da autonomia dos Açores. 
 
 
 
 
 
 

 

Sandra Monteiro   
CHAM – FCSH/NOVA-UAc  

ICPJJT  

OPINIÃO 

Como era antigamente? 
CIRCULO DE AMIGOS DA LAGOA 

Anúncio de Palestras do Círculo de 

Amigos da Lagoa 

Jornal Açores, 26.11.1970 e 16.02.1971 
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A Junta de Paróquia de 

Água de Pau, na sessão 
de 19 de Março de 1848, 
deliberou se edificasse 
esta Ermida a pedido do 
povo da Ribeira Chã e do 
capelão e que tivesse 20 
côvados de comprimento 
e 10 de largura. Deliberou 
que se aplicassem para 
seu património 5$375 reis, 
juro de uma quantia vinda 
de esmolas do povo 
daquele lugar, onde 
consta da acta de 4 de 
Junho do dito ano, em que 
também se deliberou 
expropriar meio alqueire 
de terreno pertencente a 
D. Tereza Rita de 
Andrade, para o local da 
Ermida e encarregar o 
Padre Luciano Francisco 
de Medeiros a sua 
construção. 
 
Na sessão de 20 de 
Agosto do mesmo ano a 

Junta tomou posse dos 
foros e juro de 20$000 
reis, doados pelo cura 
António José da Silva para 
património da Ermida.  
 
Na sessão de 21 de 
Outubro, o Padre Luciano 
Francisco de Medeiros 
apresentou na Junta o 
auto da expropriação do 
terreno para nele se 
edificar a Ermida, a 
escritura de doação feita 
pelo Padre António José 
da Silva, a licença do 
Governador Civil para a 
sua construção e a 
sentença do património, 
passada pelo Vigário 
Geral do Bispado e dois 
títulos para a compra de 
duas casas defronte do 
adro, foreiras a N. Sª do 
Rosário.  
 
Na sessão de 30 de 
Dezembro d 1855, diz-se 

que a Ermida está quase 
completa e que a Junta 
dispensou 150 mil reis, 
sendo o mais à custa do 
povo. 
 
Na acta de 20 de Abril de 
1856, menciona-se a 
aquisição duma imagem 
de S. José para a Ermida 
e que era da Igreja do 
Convento da Conceição 
de Ponta Delgada, por 
concessão do Governador 
Civil. Na sessão de 20 de 
Fevereiro de 1859 autoriza
-se o pagamento de 16
$670 reis, despesa com a 
guarnição do lado sul da 
Ermida.  
 
A 3 de Julho do mesmo 
ano, o pagamento da 
abertura de uma porta e 
levantamento duma 
sineira. No ano de 1904 foi 
construída a torre em que 
se gastou 1200$000 reis. 
Por decreto de 3 de Março 
de 1902, foi criado um 
cura sufragâneo à 
Paroquial e nomeado o 
Padre João Ribeiro de 
Lima por provisão 
Episcopal de 30 de Agosto 
do dito ano. 
 
Dantes tinha um capelão 
pago pela Santa Casa da 
Misericórdia de Ponta 
Delgada em virtude dum 
legado, e também pelo 
povo, até que o Sr. 
Marquês da Praia e 
Monforte generosamente 
oferecia uma verba que, 
junto ao legado, perfazia a 
quantia de 20$000 reis 
mensais. Sobre o 
frontispício tem o seguinte: 
São José 1853. 
 

____________________________________________________________
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A Câmara Municipal de Lagoa no 
âmbito do Sistema de Gestão da 
Qualidade, de acordo com a norma ISO 
NP EN 9001:2008, implementado desde 
julho de 2013,  avaliou juntos dos seus 
munícipes a qualidade do serviço 
prestado pelo GAM – Gabinete de 
Atendimento ao Munícipe. 
 
Com o objetivo de melhorar 
continuamente o serviço que presta aos 
seus munícipes, a autarquia solicitou a 
participação dos cidadãos, através do 
preenchimento de um inquérito 
elaborado para aferir o grau da 
qualidade dos Serviços e o grau de 
satisfação da população, bem como 
detetar oportunidades de melhoria, para 
que o município possa oferecer um 
atendimento cada vez mais eficaz e de 
qualidade. 
 
Segundo explica uma nota da autarquia, 
tratou-se de um questionário de 
natureza confidencial e anónima e 
decorreu na terceira semana do mês de 
julho, até ao passado dia 18 de julho. 
Composto por cinco questões, 
relacionadas essencialmente pela 
avaliação do serviço do município, 
atendimento prestado e instalações do 
serviço. 
 
Feita a análise às 205 respostas dadas, 
pelos 41 cidadãos, ao Inquérito à 
Qualidade dos Serviços, concluiu-se 
que 57,07% está Muito Satisfeito (117 
respostas), 39,02% está Satisfeito (80 
respostas), 1,46% está Pouco Satisfeito 
(3 respostas), apenas 0,49% está 
insatisfeito (1 resposta) e 1,95% está 

Indiferente (4 respostas), com a 
prestação do serviço do GAM – 
Gabinete de Atendimento ao Munícipe, 
na Câmara Municipal de Lagoa.  
 
Segundo uma nota da autarquia 
lagoense, a quinta questão, referente às 
Instalações de Serviço, foi a que obteve 
maior diversidade de repostas. 
 
A funcionar no edifício dos paços do 
concelho de Lagoa, desde Março de 
2012, e com mais de 13.500 
atendimentos desde a sua abertura, o 
Gabinete de Atendimento ao Munícipe 
corresponde a um novo modelo de 
relacionamento entre o município e o 
cidadão e está subjacente à alteração 
da estrutura e organização dos serviços.  
 
No âmbito das suas competências, a 
disponibilização deste serviço assegura 
o atendimento geral ao munícipe e 
centraliza todo o relacionamento dos 
serviços com o munícipe e a informação 
relativa aos seus processos, bem como, 
assegurar o expediente geral, o arquivo 
corrente de toda a documentação 
referente aos serviços. 
 
Para além disso, o GAM irá ainda 
garante o correto atendimento dos 
munícipes, prestando aos mesmos todo 
o apoio necessário, fornecendo-lhes 
informações gerais sobre os serviços 
disponibilizados e sobre o andamento 
dos seus processos, em articulação com 
as diversas unidades orgânicas da 
autarquia lagoense. 

DL/CML 

Os Impérios do Espírito Santo 

São José Ermida da Ribeira Chã 

 
Por: José Amaral 
——————————–—————————————--- 

Autarquia da Lagoa revela 
excelência nos serviços do GAM 

Antes de mais, agradecer 

esta oportunidade.  

Certamente, e assim 
espero, este é um jornal 
com pernas para andar. A 
Lagoa merece, um 
concelho em franco 
desenvolvimento. Assim 
espero que este jornal 
nunca tenha um final feliz, 
que é como quem diz: 
nunca tenha um final. 

Caro leitor, estamos 
sensivelmente a meio do 
ano e há, quanto a mim, 
pessoas que pelo seu 
trabalho umas vezes mais 
notado, outras menos 
notado merecem a nossa 
maior referência e a nossa 
maior atenção. 

A Direção Regional de 
Apoio ao Investimento e à 
Competitividade tem como 
diretor e como principal 
responsável, o Dr. Ricardo 
Maciel Sousa Medeiros. 
Uma pessoa que muitas 
vezes passa despercebida 
aos olhos dos jornais e 
das pessoas, mas que faz 
um trabalho notável, um 
trabalho de assistência às 
empresas das nossas 
nove ilhas dos Açores. 

Esta direção regional 
tendo, por vezes, um 
trabalho de verdadeira 
formiga e inserida na Vice-
Presidência do Governo 
dos Açores, é uma 
verdadeira parceira na 
criação de mais riqueza e 
emprego, e por isso, 
melhora a qualidade de 
vida dos açorianos. “As 
áreas da gestão de 
sistemas de incentivos, da 
promoção do 
empreendedorismo e do 
apoio à atividade 
empresarial dos sectores 
do comércio e da 
indústria”, são como pode 

ler-se no site deste 
departamento 
governamental pontos de 
atuação. 

Quero realçar que o Dr. 
Ricardo Medeiros sempre 
de porta aberta para ouvir 
e falar com todos os 
empresários desta região, 
tem sido um verdadeiro 
apoio (enquanto 
responsável por esta 
direção regional) 
transformando muitas 
empresas em empresas 
de sucesso, dando-lhes 
sustentabilidade e apoio 
para que possam, depois 
por si, seguir o seu 
caminho. É essa a tarefa 
desta direção regional, 
nunca descurando a 
criação de emprego e 
criação de novas 
empresas, apoiando 
também as que já existem. 
As empresas são por si o 
motor desta região. E o 
diretor regional Ricardo 
Medeiros, sendo uma 
pessoa que conhece os 
reais problemas das 
empresas, tem estado ao 
lado delas, tem-nas 
ajudado a vencer os 
desafios neste tempo de 
adversidade e de crise 
externa. 

A terminar esta referência 
é justo falar na Agenda 
Açoriana para a Criação 
de Emprego e 
Competitividade 
Empresarial, um 
documento estratégico do 
Governo dos Açores, que 
apresenta já uma taxa de 
execução de, 
aproximadamente, 70%, 
onde o emprego criado 
não foi esquecido. Um 
documento sempre 
presente e orientador em 
todo o governo. 

Um grande diretor. Um 

grande açoriano. 

Outro diretor regional, 
outra máquina governativa 
chama-se Eng. Bruno 
Pacheco.  

Todos o conhecem pela 
sua frontalidade, pela sua 
capacidade de trabalho, 
pela sua simpatia e pelas 
provas dadas por onde 
tem passado. Todos nos 
lembramos da passagem 
pela pasta da Juventude, 
onde o “Bruno” (era e é 
assim que os jovens o 
conhecem) estava sempre 
de telemovel ligado, 
estava e está sempre de 
porta aberta. 

Agora a dirigir a Direção 
Regional das Obras 
Públicas, Tecnologia e 
Comunicações, inserida 
na Secretaria Regional do 
Turismo e Transportes, 
este diretor tem imprimido 
no seu dia a dia a sua 
capacidade de diálogo e 
cooperação entre toda a 
sociedade açoriana (e 
todas as organizações), 
pois só assim os Açores 
avançam. 

Um homem ponderado, 
um homem organizado, 
um diretor que conhece os 
concelhos dos Açores 
como ninguém e que sabe 
as “obras públicas” que 
são precisas em cada 
lugar destes Açores. A 
definição ponderada de 
quais os investimentos 
previstos pelo executivo 
regional ao nível dos 
equipamentos e obras 
públicas , sem nunca se 
esquecer do 
desenvolvimento 
harmónico das nove ilhas 
estão na ação e no 
trabalho diário de Bruno 
Pacheco. Este diretor 
regional e deixe-me dizer-
lhe, caro leitor, quando há 
“problema público”, ele lá 
está, junto das pessoas. 
Um grande diretor! Um 
grande açoriano. 

A terminar, caro leitor, aqui 
não se trata de defender o 
partido x, y, ou z ou 
pessoas do partido z,y ou 
x, aqui trata-se de 
referenciar pessoas que 
pelo seu trabalho, o seu 
estilo e a sua ação 
merecem ser 
reconhecidos pela 
sociedade açoreana.  

Eu reconheço. 

Duas direções regionais, dois diretores 

Por: Rómulo Ávila 
——————————–—-———————————--- 
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O núcleo museológico Mercearia Central 
– Casa Tradicional continua a assumir-
se como referência turística do Concelho 
de Lagoa e, em particular, da Vila de 
Água de Pau principalmente no que diz 
respeito à divulgação do modo de ser de 
outrora, tradições e costumes que 
marcaram aquela freguesia. 
 
Desde janeiro e até ao final do mês de 
junho, a Mercearia Central já recebeu 
um total de 1.125 visitantes, um número 
considerado muito positivo pelo 
executivo camarário e que mostra a 
aposta que a Câmara Municipal de 
Lagoa tem realizado a nível cultural. 
 
O núcleo museológico Mercearia Central 
– Casa Tradicional, desde junho, adota o 
horário de verão, abrindo as suas portas, 
de terça a sexta-feira, das 9h30 às 
12h30, e entre as 14h00 e as 17h30, 
bem como aos sábados das 14h00 às 
17h30. 
 
Os 1.125 visitantes que estiveram neste 
núcleo museológico são prova 
inequívoca da nova dinâmica que a 
Mercearia Central – Casa Tradicional 
tem dado à vila de Água de Pau, 
dinamizando-a não só em termos de 
afluxo de turistas, mas similarmente no 
que concerne à divulgação das tradições 
e histórias do concelho de Lagoa, em 
particular, sobre o comércio local 
daquela freguesia. 
 
Paralelamente a isto, a Mercearia 
Central – Casa Tradicional assume-se 

como uma oportunidade para a 
divulgação de produtos regionais, em 
especial do concelho de Lagoa, como as 
suas peças de cerâmica e iguarias 
gastronómicas. 
 
Numa nota de imprensa, hoje divulgada, 
a autarquia refere que fundamental para 
o sucesso deste núcleo museológico 
foram as parcerias feitas pela Câmara 
Municipal de Lagoa, nomeadamente 
com a empresa Nortravel e que veio 
permitir a inserção deste núcleo 
museológico em três dos circuitos 
turísticos previstos para a ilha de S. 
Miguel, durante o presente ano. 
 
Das 1.125 visitas a este núcleo 
museológico, a grande maioria são 
pessoas oriundas da ilha de São Miguel, 
mas regista-se igualmente a visita de 
muitos portugueses continentais, bem 
como de emigrantes, sobretudo, do 
Canadá e das Bermudas, mas também 
de nacionalidade Alemã, Belga e 
Inglesa. Paralelamente, a Mercearia 
Central – Casa Tradicional tem acolhido 
igualmente a visita de diversos grupos 
escolares, nomeadamente, da Rede 
Valorizar, de jovens de campo de férias 
do cabouco, de CATL, bem como grupos 
de idosos. 

DL/CML 
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Casa Tradicional na Lagoa já 
recebeu mais de mil visitantes 
durante o primeiro semestre 

____________________________________________________________ 

A Associação de Eventos Viva Mais 
Água de Pau, organizadora da Corrida 
Mais Louca do Mundo na Caloura, 
decidiu adiar este evento para o próximo 
mês de setembro. 
 
Assim sendo, contrariamente à 
informação divulgada no folheto 
LagoaComvida da Câmara Municipal de 
Lagoa, onde se previa que este evento 
se realizaria no próximo dia 5 de julho, 
deverá ser ignorada e tida em conta a 
nova data prevista que será no dia 13 de 
setembro. 
 
Segundo a organização, esta foi uma 

data repensada pela abundância de 
festividades a decorrer em várias 
localidades da ilha, bem como pelo 
feedback transmitido pelos participantes 
na sua dificuldade em construírem uma 
geringonça num curto período de tempo. 
 
Este é um evento que atrai muitas 
pessoas à Caloura nesse dia, e que 
proporciona muita diversão, através da 
originalidade que todas as equipas 
participantes demonstram na criatividade 
dos protótipos dos carros que 
constroem. 

DL/CML 

Corrida Mais Louca do Mundo 
adiada para setembro 
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