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Milhares de pessoas
assistiram a mais um Cortejo
Etnográfico em Água de Pau

Comitiva de Santa
Teresa na Lagoa
No âmbito da geminação entre as cidades de
Lagoa e Sainte-Thérèse, está em São Miguel
uma delegação desta cidade irmã no Canadá.
A comitiva chegou a 29 de agosto, estando
previsto o seu regresso, ao Canadá, no próximo
dia 5 de setembro.
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Alunos dizem que
estágios são uma
oportunidade para
colocarem todos os
seus conhecimentos
em prática
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Loucos Anos 80 no
Convento dos
Franciscanos em
setembro
O Convento dos Franciscanos, na freguesia de
Santa Cruz, recebe mais uma grande produção.
Trata-se do evento “Loucos Anos 80″, sendo
mais uma das grandes produções que têm vindo
a ter lugar neste espaço, do concelho de Lagoa.
Os bilhetes já se encontram à venda.
Podem ser adquiridos no Complexo Municipal
de Piscinas/ Aquafit e no Posto de Turismo de
Lagoa.
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Casa da Cultura
Carlos César recebe
exposição
“Coabitação”

Juntas de Freguesia
promovem passeio
de idosos
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Centros de Ciência
dos Açores
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RELIGIÃO

14 jovens, seminaristas e pré candidatos
ao Seminário Episcopal de Angra, encontraram-se na paróquia de Santa Cruz
da Lagoa para partilharem experiências
de vida numa iniciativa promovida no
âmbito da Pastoral das Vocações e Ministérios, cujo responsável diocesano é o
reitor do Seminário, Pe Hélder Miranda
Alexandre e que contou com a colaboração do pároco de Santa Cruz, Pe Nuno
Maiato.

entrada no Seminário depois de uma vida
profissional fora de um contexto eclesial.

É o caso de Francisco, um jovem de 27
anos, licenciado em Política Internacional
que “gostava de servir Deus de outra
forma”. Comprometido com a Igreja, depois de um período “normal” de afastamento, sente hoje “um apelo diferente”.
“Tenho muitas dúvidas e sobretudo receio de ter de abdicar de muita coisa que
já conquistei. Mas, ao mesmo tempo,
sinto falta de servir Deus de outra forma”,
disse ao Portal da Diocese.
Mais decidido está João que este ano,
depois de ter completado o 12º ano no
ensino regular, vai para a ilha Terceira,
em busca da concretização “de um sonho”.

Neste encontro “informal”, em que estiveram presentes dois candidatos ao ano
zero do Seminário, um da Relva e outro
da Ajuda da Bretanha, das ouvidorias de
Ponta Delgada e Capelas, respetivamente, participaram também jovens, mais
velhos, que se reaproximaram da igreja e
que encaram a possibilidade de entrar
para o Seminário com vista ao sacerdócio.
O Encontro de hoje decorreu nas instalações do futuro Centro paroquial de Santa
A vivência no seminário, o dia a dia de Cruz, junto à Igreja Matriz; seguiu-se a
um jovem estudante dentro da “Casa”, o Eucaristia, com pregação do Pe Paulo
plano curricular do sexénio e o caminho Vieira, mebro da equipa paroquial da
de discernimento que é proposto foram pastoral juvenil e vocacional, e depois um
alguns dos temas abordados.
almoço convívio.
“Ninguém entra no Seminário com a certeza absoluta que vai ser padre. Mas o
facto de arriscar significa que está disponível para iniciar uma caminhada que
corresponde a um apelo mais forte”, frisou Nuno Maiato.

Estes encontros informais são desenvolvidos ao longo do ano em várias paróquias da diocese de Angra. Na semana
das Vocações e na semana dos Seminários intensificam-se as ações com um
périplo dos seminaristas por várias paróquias para contactos com jovens, sobreEntre os presentes estavam jovens que tudo alunos das escolas e da catequese.
terminaram agora o 12º ano, outros que
já completaram o ano propedêutico e vão
DL/Diocese
iniciar o sexénio, no próximo ano letivo e
jovens, mais maduros, que ponderam a
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Paróquia de Santa Cruz
promoveu encontro informal
no âmbito da Pastoral das
Vocações
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Comissão Diocesana de música
sacra define orientações para
musica utilizada em
celebrações do matrimónio

A Comissão diocesana de Música Sacra,
presidida pelo Pe Duarte Rosa, acaba de
publicar um documento com as orientações e procedimentos para a música e
canto nas celebrações do matrimónio.
Segundo o Portal da Diocese , o objetivo
é “evitar comportamentos abusivos e fora
do contexto próprio das celebrações de
sacramentos, para as quais a igreja tem
um acervo e um património próprio, diversificado e abundante entre a música
litúrgica, sacra e contemporânea”, disse
ao Portal da Diocese um dos vice presidentes da comissão diocesana, Pe Marco Luciano Carvalho.

“quase sempre celebrado dentro da Missa”, a escolha musical “deve seguir os
mesmos critérios que norteiam uma celebração eucarística”, ou seja “a letra do
cântico de entrada deve aproximar-se
das antífonas indicadas no ritual, exprimindo a misericórdia de Deus, o júbilo de
quem d’ Ele se aproxima, a alegria de
quem é liberto da tristeza, a fortaleza e
riqueza de coração que advêm de nos
abeirarmos de Deus”.

Na liturgia da Palavra, deve-se privilegiar
o canto do Salmo responsorial e o Evangelho “será sempre aclamado com um
Aleluia, a fim de se exprimir a alegria de
quem aclama a Boa Nova evangélica de
O documento da diocese de Angra, ago- Jesus Cristo”.
ra enviado a todas as paróquias, inspirase nas orientações nacionais da igreja O ordinário da Missa “nunca” deve ser
sobre Música Sacra e “não tem qualquer substituído por outros cânticos, ou por
intenção de cortar a liberdade de nin- música instrumental, 0 mesmo se apliguém”.
cando à oração do Pai Nosso.
O documento refere que “a celebração
do Matrimónio deverá preparar-se cuidadosamente, ser realizado dentro da Missa, com os nubentes, sob orientação e
de acordo com o Pároco/Oficiante, a
escolher em conjunto as leituras da Sagrada Escritura bem também os formulários da troca de consentimentos, da bênção das alianças e da bênção nupcial” e,
ainda, “as intenções da oração universal
e dos cânticos”.

A letra do cântico da comunhão “deve
ser eucarística, referindo o alimento espiritual que recebemos ao comungar o
Corpo e o Sangue de Jesus Cristo”.

O louvor ao Senhor pela comunhão recebida deverá prolongar-se na Ação de
Graças, “não sendo descabido”, nesta
altura, cantar-se à Virgem Santíssima.
Os momentos processionais, de entrada
ou saída dos noivos, devem ser acompanhados com música solene e festiva que
De acordo com a Comissão Diocesana “não esteja em conflito com a glória de
para a Música Sacra, “Os cânticos a utili- Deus”.
zar devem ser adequados ao rito do matrimónio e exprimir a fé da Igreja, tendo “A celebração do matrimónio sem Missa
em conta de modo especial a importân- não dispensa a criteriosa seleção musicia do Salmo responsorial na liturgia da cal de acordo com o Sacramento celePalavra”, o que “também é válido para a brado”, alerta ainda o documento da Coescolha das obras musicais”.
missão Diocesana que considera que
“ O carácter festivo do Matrimónio deve devem ser “erradicadas as adaptações
ter expressão adequada, mesmo na de- de bandas sonoras de filmes” tal como
coração da igreja”, sublinha ainda o do- todas “as músicas associadas a circunscumento a que o Portal da Diocese teve tâncias afetivas, que não se configurem
acesso.
com a liturgia”.
DL/Diocese
Como o Matrimónio é um Sacramento,
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Testamento de D. Aurélio publicado no Boletim Eclesiástico dos Açores
O testamento espiritual de D. Aurélio Granada Escudeiro,
lavrado em setembro de 2008, no Cartório Notarial de
Castelo Branco, e aberto imediatamente após a sua morte, faz esta segunda-feira dois anos, determina que o anel
que “sempre usou” faça parte do tesouro do Senhor Santo
Cristo dos Milagres, em Ponta delgada, ilha de São Miguel.
O documento que expressa as últimas vontades do Bispo
Emérito de Angra, 37º prelado diocesano, foi publicado na
edição de 2013 do Boletim Eclesiástico dos Açores, editado em maio deste ano, por altura do Conselho Presbiteral.
Segundo escreve o Portal da Diocese, no documento, o
prelado determina que “o anel que sempre usou será para
a diocese de Angra, como sua propriedade, mas a fazer
parte do tesouro do Senhor Santo Cristo dos Milagres de
Ponta delgada, em sinal de muito amor e gratidão ao

mesmo Senhor”.

No documento, D. Aurélio Granada Escudeiro deixa referências elogiosas à diocese e ao povo açoriano “a cujo
No testamento fica, igualmente, decidido que a cruz peito- bem se consagrou inteiramente”, “guardando-o no coraral “será para o museu da Sé de Angra” e o báculo “será ção, buscando a sua união, progresso espiritual e santifipara a igreja paroquial de Alcains”, terra de nascimento e cação”.
de batismo. A mitra “será para o Seminário Episcopal de
Angra” e a mitra simples “para o de Alcains”.
Lamenta “não ter podido fazer mais nem alcançar a realização de todos os projetos que para a igreja de Angra
No testamento manifestava o seu desejo de “ser sepulta- desejou”.
do no cemitério de Angra, no jazigo dos Bispos”, caso
falecesse nos Açores e, assim “poder beneficiar das ora- D. Aurélio Granada Escudeiro faleceu no dia 25 de agosto
ções do bom povo dos Açores, que muito amou e pelo de 2012, em Ponta Delgada, aos 92 anos de idade.
qual consagrou a Deus os derradeiros anos da sua vida”.
DL/Diocese
O testamento prevê ainda, entre outras coisas, a entrega
da sua biblioteca ao Seminário Episcopal de Angra bem
como 20% das suas poupanças à Diocese.

LOCAL

A Corrida Mais Louca do
Mundo acontece na Caloura

O lugar da Caloura, em Água de Pau,
acolhe no próximo dia 13 de setembro a
sexta edição da “Corrida Mais Louca do
Mundo”.
O evento é organizado pela Associação
de Eventos Viva Mais Água de Pau, e
conta já com cerca de duas dezenas de
inscritos.
De ano para ano surgem sempre algumas novidades, o que voltará a acontecer na edição de 2014.
Segundo a organização haverá ainda
algumas surpresas para quem vai participar como para quem irá assistir ao evento.

Este é um evento que atrai muitas pessoas à Caloura e que proporciona muita
diversão, através da originalidade que
todas as equipas participantes demonstram na criatividade dos protótipos dos
carros que constroem.
“Esperamos muita gente, como tem
acontecido nos anos anteriores, sendo
que de ano para ano, têm participado
carros cada vez mais criativos, e existe
expetativa para ver até onde vai a imaginação dos participantes deste ano”, refere a organização.

As inscrições são abertas a toda a população, independentemente da idade e do
sexo, sendo cada equipa composta por
três elementos, e podem ser efetuadas
através dos números de telemóvel: 917
O programa começa com a exposição 889 852 - 915 819 873 .
dos carros pelas 17h00 e uma hora deDL
pois tem início a corrida. A partir das
20h00 haverá animação musical com as
bandas “Abba Project”, “The Broadcasters” e o Dj André N.
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Ribeira Chã acolhe mais uma
Grande Noite de Fados
É já no próximo mês, dias 12 e 13 de
setembro, que a Ribeira Chã volta a acolher mais uma grande Noite de Fados,
presenteando a comunidade local e visitantes com a música classificada como
património imaterial da humanidade e tão
característica do património cultural português.

email: juntafribeiracha@sapo.pt, e o preço (12,50 euros) inclui o espetáculo, as
iguarias típicas da gastronomia açoriana
e bebidas que serão servidas à mesa de
todos os que participam.

De realçar que, uma vez mais, a Câmara
Municipal de Lagoa, Associação Portas
do Mar, Marina Hotel de Vila Franca do
Este evento, para além da participação
Campo, Centro Social e Paroquial da
dos fadistas açorianos, Bárbara Moniz,
Ribeira Chã, Santa Casa da Misericórdia
Piedade Rego Costa, Arminda Alvernaz e de Santo António da Lagoa, associam-se
Paulo Linhares, conta com a reconhecia este evento, apoiando-o num reconhedíssima fadista Isabel Noronha e o fadista cimento claro da sua importância na dinaNatalino de Jesus.
mização cultural da freguesia.

DL/JFRC

No acompanhamento estarão à guitarra
portuguesa Alfredo Gago da Câmara, na viola
Francisco Gonçalves e Ricardo
Melo no contrabaixo.
A repetição desta iniciativa é
resultado do
sucesso granjeado nos anos
transatos que
tem constituído
motivo de interesse para a
população local,
de muitos habitantes da ilha de
S. Miguel e de
turistas.
As reservas dos
bilhetes são efetuadas na Junta
de Freguesia da
Ribeira Chã ou
através do número do telemóvel – 296913760
e via
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Comitiva de Sainte-Thérèse na Lagoa durante uma semana
No âmbito da geminação entre as cidades No domingo (dia 31) a comitiva visitou o
de Lagoa e Sainte-Thérèse, estará em Museu das Capelas e o Complexo de PisSão Miguel uma delegação desta cidade cinas de Lagoa.
irmã no Canadá.
Na segunda-feira, dia 1 de setembro, na
A comitiva chegou a 29 de agosto, estan- Casa da Cultura Carlos César, terve lugar,
do previsto o seu regresso, ao Canadá no uma reunião de trabalho, após a mesma
próximo dia 5 de setembro.
decorrerá a abertura da sala Ville de Sainte Thérèse com assinatura do livro de honNo âmbito do programa oficial desta visita, ra. Pelas 11h30 haverá uma visita ao Condestaque para a receção de boas vindas vento dos Franciscanos.
que decorreu no sábado (dia 30), tendo
neste dia sido feita uma vista ao Observa- Para terça-feira, dia 2 de setembro, está
tório Vulcanológico e Geotérmico dos Aço- agendada a inauguração da Exposição “20
res, à Casa Museu – Mercearia Central em Anos, 20 Fotos”.
Água de Pau e aos Núcleos Museológicos
da Ribeira Chã.
Na quarta-feira, dia 3 de setembro, acontecerá um dos momentos altos desta rece-

ção, nomeadamente a inauguração do
monumento comemorativo da Geminação
20 anos Lagoa – Sainte-Thérèse, pelas
19h30, a qual contará com a participação
da Filarmónica Lira do Rosário.

presidente, esteve no Canadá, sendo o
principal motivo da visita a comemoração
dos 20 anos de geminação entre as duas
cidades.

De recordar que a geminação foi efectuada em 1994. Depois disso, tem sido grande a proximidade entre estas duas cidades. mediante a realização de intercâmbios escolares intercâmbios culturais.

Na próxima edição, contamos apresentar
uma Grande Reportagem sobre
esta
deslocação, e sobre os 20 anos de geminação entre estas duas cidades de Lagoa
e Sainte-Thérèse, no Canadá.
DL

Sainte-Thérèse tem cerca de 25 mil habiO regresso da comitiva, ao Canadá, está tantes, dos quais perto de cinco mil são
agendada para sexta-feira, dia 5 de setem- oriundos e descendentes do concelho de
bro.
Lagoa.

Recentemente, uma delegação da Câmara
Municipal de Lagoa, chefiada pelo seu
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Casa da Cultura Carlos César recebe exposição “Coabitação”

Está patente até dia 31 de outubro de 2014, na Casa da Cultura
Carlos César, na Cidade de
Lagoa, a exposição “Coabitação”,
da autoria de Teresa Canto Noronha.
Há cerca de 12 anos Teresa Noronha descobriu o gosto pelas
artes plásticas e desde então é
com dedicação que tem vindo a
desenvolver vários trabalhos de
escultura.

Jornalista de profissão desde
1989, Teresa Noronha expõe
desde 2012, sendo que desde
2001, a artista plástica, natural de
Ponta Delgada, tem feito escultura e instalações.
Em 2012 expôs no Fórum Cultural de Ermesinde “3 Simples
Séries e um Desfecho Inesperado”, sendo que no ano seguinte,

voltou a expor desta vez na Galeria Corrente D’Arte , Lisboa
“CQD” e “On Communications” na
Câmara Municipal de Ponta Delgada.

“Coabitação”, tal como recorda o
presidente da Câmara de Lagoa,
pretende mostrar outro género de
esculturas que evidenciam a minuciosidade Humana, levando a
que cada um de nós questione as
Em 2013 Teresa Noronha partici- suas próprias regras, a noção de
pou igualmente em várias exposi- convivência e o espaço que cada
ções coletivas com “Gabinete de um pode, e deve, ocupar.
Curiosidades” na Galeria Corrente D’Arte em Lisboa; “Bienal de “Coabitação” recorda que afinal
Porto Santo” na Lx Factory em vivemos todos no mesmo sítio,
Lisboa e “50 Artistas de Dentro e apesar das diferenças e estratos,
de Fora” na Casa da Cultura de embora uns ocupem certo lugar,
Alfândega da Fé.
enquanto outros o tentam alcançar.
Já este ano, Teresa Noronha
DL
volta a participar em exposições
coletivas com “ArtEvidência” –
Evidência Hotel Belverde na Aroeira; “S4 Adjacentes” – Sala do
Veado, no Museu de Ciência e
História Natural de Lisboa e “Oito
Artistas Noutro Lugar”, na Casa
do Governador, Castelo de Beja.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________
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PSP deteve quatro indivíduos
na Lagoa por tráfico de droga

A Divisão Policial de Ponta Delgada,
através das Esquadras da Lagoa, de
Investigação Criminal, de Vila Franca do
Campo, de Intervenção e Fiscalização
Policial e da Força destacada da UEP, foi
desenvolvida uma operação policial visando desmantelar uma alegada rede de
tráfico de droga que operava na Costa Sul
da Ilha de São Miguel, designadamente
entre Lagoa e Vila Franca do Campo.

de Ponta Delgada, tendo sido aplicada
prisão preventiva a dois dos arguidos e
aos outros dois foi-lhes imposta a
obrigação de apresentação diária na Esquadra de residência, bem como a proibição
de se aproximarem/frequentarem de locais conotados com o tráfico de estupefaciente e ainda a proibição de contactos,
por qualquer meio com consumidores
e
traficantes de estupefacientes.

Nesta operação, em que foi empregado
um efetivo de 28 elementos policiais, devidamente acompanhados pelo
Ministério Público,
foram realizadas quatro buscas domiciliárias na Lagoa sendo
detidos nesta cidade quatro indivíduos do
sexo masculino, suspeitos de tráfico de
droga, sendo ainda apreendidas duas
viaturas, 40 doses de heroína, 5.345,62
Euros e sete telemóveis.

Segundo um comunicado da PSP, a operação policial ora levado a efeito, constituise enquanto um dos elementos que materializam a estratégia de combate ao tráfico
de estupefaciente, por parte do Comando
Regional dos Açores, da PSP,
procurando-se, ativamente e por esta via,
continuar a potenciar o sentimento de
segurança das populações.
DL/PSP

Os quatro detidos foram presentes a 1.º
interrogatório judicial no Tribunal Judicial
___________________________________________________________________

Publicado apoio financeiro à
Escola Secundária de Lagoa

Foi publicado em Jornal Oficial da Região
Autónoma dos Açores, esta quarta-feira,
dia 6 de agosto, o apoio financeiro de
€2.320,99 e de €916,49 para o Fundo
Escola da Escola Secundária de Lagoa.
Trata-se de verbas destinadas a apoiar
os encargos de utilização das instalações
e equipamentos desportivos escolares,
3.ª tranche, conforme protocolo celebrado
para a época desportiva de 2013/2014,
Decreto Legislativo Regional n.º 21/2009/
A, de 2 de dezembro, alterado pelo Decreto Legislativo Regional n.º 2/2012/A de
12 de janeiro, conjugado com o Despacho n.º 724/2010, de 15 de julho, da Secretaria Regional da Educação e Formação, lê-se.
O despacho do apoio é assinado pelo

Diretor Regional do Desporto, datado de
1 de agosto de 2014.
Segundo é referido em Jornal Oficial, as
referidas comparticipações financeiras
serão atribuídas pela dotação inscrita no
capítulo 50 – despesas do plano, classificação económica 08.03.06 – administração central – serviços e fundos autónomos, ação 9.1.6 – acesso generalizado
às instalações desportivas escolares e
outras integradas por protocolos no parque desportivo regional – projeto 9.1 –
infraestruturas e equipamentos, programa
9 – desporto e juventude do Orçamento
da Secretaria Regional da Educação,
Ciência e Cultura para o presente ano.
DL/JO

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Casas dos Açores são parceiros
para o desenvolvimento
O Presidente do Governo, Vasco Cordeiro, afirmou, em Hilmar, na Califórnia, que
as Casas dos Açores são importantes
parceiros para o desenvolvimento da
economia da Região, considerando que
os desafios atuais exigem respostas que
podem ser potenciadas por uma união de
esforços entre as comunidades nos Açores e na Diáspora.
Vasco Cordeiro, que falava na XVII
Assembleia Geral do Conselho Mundial
das Casas dos Açores, adiantou que para
potenciar a participação e o contributo
neste processo, o Presidente do Governo
anunciou que o Executivo está a preparar
um processo de formação específica
sobre investimento e oportunidades de
negócios nos Açores, dirigida a todos os
interessados,
especialmente
aos
elementos das Casas dos Açores.
Na sua intervenção o Presidente do
Governo também propôs ao Conselho
Mundial das Casas dos Açores a criação
de “uma nova plataforma eletrónica de
comunicação que agregue as informações e as atividades de cada uma das
instituições, com ligações e fácil acesso a
dados sobre os Açores de hoje, as suas
potencialidades e mais-valias, constituindo mais uma forma de dar a conhecer o
trabalho das Casas dos Açores e as
oportunidades existentes na Região”.

O Presidente do governo reafirmou a
importância que a Parceria Transatlântica
para o Comércio e Investimento, atualmente em negociação entre os EUA e a
União Europeia, terá para aumentar as
exportações de produtos açorianos para
os EUA e incrementar o investimento
externo na Região, apelando às Casas
dos Açores para que sejam “defensores
empenhados da Açorianidade, mas também promotores das potencialidades e do
desenvolvimento” do arquipélago.
Nesse sentido, manifestou o compromisso do Governo dos Açores em manter
uma proximidade com as comunidades
emigradas e uma parceria com as iniciativas que as suas instituições desenvolvem.

O Conselho Mundial das Casas dos Açores integra as Casas dos Açores de
Lisboa, do Norte e do Algarve, em Portugal continental, de Santa Catarina, S.
Paulo, Rio Grande do Sul e Rio de
Para Vasco Cordeiro, “trata-se de juntar Janeiro, no Brasil, de Hilmar e Nova
forças numa mesma plataforma”, disponi- Inglaterra, nos EUA, do Ontário, Winnibilizando ferramentas e um melhor peg e Quebec, no Canadá, e do Uruguai.
acesso a informação com especial
interesse para a Diáspora e para a projeDL/GaCS
ção externa dos Açores.
___________________________________________________________________

Autarquia garante melhores
condições de habitabilidade
ao jovem Martim Faria

A Vice-presidente da Câmara Municipal
de Lagoa, Cristina Calisto Decq Mota,
procedeu à entrega de uma habitação à
família de Martim Faria, na freguesia de
Santa Cruz, criança que sofre de paralisia
cerebral e que recebeu a ajuda da edilidade para proceder a uma cirurgia aos
tendões que o possibilitasse de voltar a
andar e libertar-se da cadeira de rodas.

to do menino Martim tornou-se cada vez
mais complicado ter condições de locomoção e de acesso à casa de banho, a
partir de hoje, passaram a
residir na
Rua Nova da Longueira n.º 14, de tipologia T4 com mais espaço e comodidade.

Este esforço tornou-se realidade graças
ao empenho do executivo camarário e do
árduo trabalho dos colaboradores da AuTratou-se de uma troca entre moradias tarquia, que num curto espaço de tempo
do parque habitacional municipal, a fim procederam às obras de melhoramento
de proporcionar à família Faria, principal- necessárias.
mente aos seus filhos gémeos, Martim e
Bernardo, terem mais um quarto e princi- No final da ocasião a Vice-presidente do
palmente uma instalação sanitária no rés município da Lagoa, Cristina Calisto Decq
chão para possibilitar ao Martim que se Mota, deixou as maiores felicidades à
movimenta em cadeira de rodas ter um família, desejando igualmente que o joacesso mais fácil e, sobretudo, garantir vem Martim Faria recupere rapidamente
uma maior autonomia para o mesmo.
da sua recente intervenção cirúrgica, que
o acalenta no sonho de voltar a andar.
Esta família foi realojada em 2008 numa
moradia de tipologia T3, na Rua Nova da
DL/CML
Longueira n.º 30, onde com o crescimen-
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Juntas de Freguesia de Santa Cruz e Nossa Senhora
do Rosário promovem passeio de idosos

Um grupo de idosos da freguesia de Nossa Senhora do
Rosário, Lagoa, participou recentemente no habitual passeio de idosos, organizado pela Junta de local.
Foram 114 os idosos inscritos para este passeio, que
percorreu parte da ilha de São Miguel, ao longo dia 16 de
agosto.
Lagoa do Fogo, Fábrica de Chá do Porto Formoso, Nordeste, Povoação, Furnas e Vila Franca do Campo foram
os principais locais de passagem neste passeio.
Este ano participaram igualmente, embora com as suas
viaturas particulares, muitos dos familiares que costumam
acompanhar os idosos neste passeio.

Setembro de 2014

Também a Junta de Freguesia de Santa Cruz, presenteou
os idosos e pensionistas da freguesia com o
habitual
passeio turístico pela ilha de São Miguel, que já vai na sua
22ª edição.
A boa disposição de todos os participantes foi contagiante,
ao longo do dia 12 de agosto, marcando de uma forma
muito especial o Dia Mundial da Juventude.
Foram bons momentos de partilha e convívio, que ficarão
na memória de todo o staff e certamente dos “jovens da
terceira idade”.
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Centros de Ciência dos Açores merecem mais atenção

O diretor do Observatório Vulcanológico e Geotérmico dos Açores voltou a recordar que gostava
de ver mudanças nos centros de
ciência dos Açores, reconhecendo as dificuldades existentes.
Vítor Hugo Forjaz, que falava no
âmbito de uma visita do Secretário Regional do Mar, Ciência e
Tecnologia a este centro, admitiu
gostar de ver concretizados alguns sonhos para este espaço.
O diretor do OVGA, que ao longo
da visita foi vincando a necessidade de uma melhor valorização
do material exposto, através da
criação de condições físicas para
tal, reconhece contudo que existem, na região, outras necessidades, não sendo possível mudar

tudo de um momento para o outro. "Nós não somos absolutamente necessários, somos é importantes, que é diferente", referiu.
Vítor Hugo Forjaz adiantou por
outro lado, ter confiança no trabalho que deverá ser desenvolvido
por Fausto Brito e Abreu, um governante com ideias diferentes, o
que poderá ser uma mais valia.
"É uma pessoa que chega à região com ideias diferentes, e naturalmente chegando com ideias
diferentes, depois terá de se
adaptar às ideias locais, mas também terá de lutar por elas", disse.
DL
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Fausto Brito e Abreu reafirma importância da missão da
Rede de Centros de Ciência dos Açores
O Secretário Regional do Mar, Ciência e
Tecnologia afirmou, na Lagoa, em S. Miguel, no final de uma reunião no Observatório Vulcanológico e Geotérmico dos Açores (OVGA), que vai visitar todos os Centros de Ciência e Observatórios da Região
até ao final deste ano, destacando a importância desta rede.
Fausto Brito e Abreu recordou que o Governo dos Açores publicou recentemente o
relatório final da Estratégia de Especialização Inteligente (RIS3), que dará acesso a
fundos estruturais em diversas áreas, no
qual há referência às valências da Região
na área da vulcanologia e avalização de
riscos naturais.
O Secretário Regional do Mar, Ciência e
Tecnologia assegurou que pretende “as
melhores soluções que permitam aos centros de ciências e observatórios cumprir a
sua missão da melhor forma”.
"Este centro em particular tem interesse
específico, caso da geotermia e vulcanologia, sendo áreas especiais da região",
referiu o governante.
Sobre as pretensões há muito exigidas
pelos responsáveis pelo OVGA, que têm
em conta dotar o centro de melhores condições físicas, Fausto Brito e Abreu diz ser
possível fazer mais e melhor, sendo que o
governo pretende otimizar os recursos e
dinamizar os centros, onde o
governante
recordou
a
criação
da Direção Regional de Ciência e Tecnologia.

Sobre
um
eventual
reajustamento
de recursos humanos nos centros, algo
que havia sido referenciado pelo anterior
secretário da tutela, Fausto Brito e Abreu
adiantou ser muito cedo para falar nessa
situação, sendo que em alguns centros
poderá haver redução, mas noutros poderá ser necessário mais meios humanos.
DL
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Alunos dizem que estágios são uma excelente oportunidade de
colocarem todos os seus conhecimentos em prática

Na

continuidade das várias reportagens
sobre os estágios dos alunos do 12º ano
do curso tecnológico de Informática, da
Escola Secundária de Lagoa, falamos esta
semana de mais três jovens, Bruno Ferreira, Nuno Ferreira e Rodrigo Ferreira.
Estes alunos encontram-se a estagiar na
Câmara Municipal de Vila Franca do Campo e no Centro Cultural, estando a realizar
o estágio em conjunto. Um estágio que
teve o seu início a 14 de julho, estando
ainda a decorrer.
O estágio destes tem como base fundamental hardware e software, tendo já realizado várias tarefas, nomeadamente o arranjo de computadores que se encontra-

vam avariados há já algum tempo.

é uma excelente oportunidade de coloca- realização
de
eventos
informáticos
rem todos os seus conhecimentos em prá- (torneios online, torneios multijogador, LAN
Diariamente os jovens fazem manutenção tica.
Party’s, workshops); realização de artigos
de computadores, testam equipamentos
informáticos (notícias, artigos de material
desde impressoras, teclados, câmaras, Os alunos estão a realizar uma série de informático, cobertura de eventos); venda
monitores e entre outros, fazendo também estágios, a decorrer ao longo dos meses de equipamento informático (conhecimento
inventários do material existente e do ma- de junho, julho e agosto, em empresas das especificações dos produtos).
terial avariado.
localizadas nas suas áreas de residência.
O Jornal Diário da Lagoa dá assim contiApenas por curiosidade, e segundo disse- Depois de concluído o ano letivo, e termi- nuidade a esta série de reportagens, que
ram à nossa reportagem, chegaram a ar- nado o curso tecnológico no secundário, os visam acompanhar o trabalho realizado
ranjar cerca de sete computadores em alunos estão aptos em diversas áreas da pelos diversos alunos, reportagens realizaapenas dois dias, estando estes num esta- informática e poderão desempenhar, entre das também por uma das alunas do curso.
do de abandono.
outras, manutenção de equipamento informático (software e hardware); tratamento e
DL
Quanto ao estágio, os alunos referem que criação de Bases de Dados; criação e maestá a decorrer muito bem, estando satis- nutenção de websites; modelagem de
feitos com o trabalho que estão a realizar. objetos 3D; programação C++, Visual BaOs três jovens adiantaram ainda que esta sic, Javascript, Pascal, C#, entre outras;

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Milhares assistiram ao Cortejo Etnográfico em Água de Pau

O cortejo etnográfico que anualmente se
realiza na vila de Água de Pau, teve como
tema este ano “O Provérbio é a minha
profissão - Não há atalho sem trabalho”.
Tratou-se da sua VIII edição, que se integra na Festa em honra de Nª. Sr.ª. dos
Anjos e que mostra a criatividade e o brio
do povo pauense.
Nos últimos sete anos, foram várias as
temáticas que deram vida a este cortejo,
nomeadamente com os temas: Costumes
e Tradições, a Emigração Açoriana, “Foi
aqui que…”, “Açores, 9 ilhas de encanto”,
“O Sustento de Outrora, o Regional de
Agora”, “Antigamente, brincava-se assim…” e “ A roda do ano e os seus Sabores”, que levaram milhares de pessoas a
esta vila, para reviver o passado e o ainda
quotidiano de muitas pessoas.

nomeadamente, a Mercearia / Taberna,
em que “Patrão fora, dia santo na loja!”, as
Lavadeiras - “Uma boa lavadeira num pico
de pedra lava”, as Tecedeiras – “Mulher
palradeira nunca é grande tecedeira”, o
Pescador, sendo que, “Pescador de cana,
come mais do que ganha”, o Padeiro –
“Não há sábado sem sol, nem domingo
sem pão mole”, o Barbeiro – “É na barba
dos tolos que os barbeiros aprendem”, o
Sapateiro - “Nunca falta um chinelo velho
para um pé manco” e o Agricultor – “Era
vinho meu bem, era o vinho que eu mais
adorava. Só por ti meu bem o vinho eu
largava”.

Ainda no âmbito deste cortejo, foi realizada a tradicional “migalha”, onde as pessoas da Vila de Água de Pau oferecem objetos, bolos, bordados, hortaliças e frutas,
entre muitas outras coisas que serão distribuídos e que arrematados durante as fesO tema “O Provérbio é a minha profissão - tas em honra de Nossa Senhora dos AnNão há atalho sem trabalho ” contou com jos.
9 subtemas subjacentes à temática do
cortejo, uma vez que os provérbios são Refira-se que, a VIII edição do cortejo
manifestações de sabedoria popular e etnográfico de Água de Pau resulta de
uma forma de expressão coletiva que vai uma organização conjunta entre a Casa do
passando de boca em boca através de Povo de Água de Pau e a Comissão de
várias gerações. Na labuta do quotidiano Festas de N. Sra. dos Anjos, contando
das gentes de Água de Pau os provérbios com o apoio da Câmara Municipal de
continuam a marcar presença, continuan- Lagoa, com a colaboração do grupo Bora
do a ser usados nas mais diversas áreas, Lá Tocar, Sociedade Filarmónica Fraterniacrescentando uma vertente moral às dade Rural e Charanga da Associação
ações do dia-a-dia, enriquecendo cada Humanitária de Bombeiros Voluntários de
ofício com os seus saberes milenares.
Ponta Delgada.
As milhares de pessoas que se deslocaram a Água de Pau, vislumbraram as tradições e costumes subjacentes a cada profissão que serão retratadas no cortejo,
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HORÓSCOPO
Carneiro

Balança

A vida afetiva marca um
momento de grande evolução e, certamente vai saber cuidar melhor dos assuntos amorosos.

A vida afetiva reflete a sua
autoconfiança e capacidade
para conviver e demonstrar com coragem
o seu equilíbrio pessoal.

A nível profissional poderá sentir alguma agitação perturbadora, contudo, vai
corajosamente ultrapassar quaisquer
obstáculos.

A nível profissional obriga a uma atitude
mais ousada, determinada e persistente,
de forma a atingir os seus objetivos.

Touro
A vida afetiva concede a
oportunidade de ser leal
aos seus sentimentos e, desta forma,
poderá clarificar a relação amorosa.
A nível profissional a situação é muito
positiva e poderá encontrar o reconhecimento do trabalho desenvolvido.
Gémeos

Escorpião
A vida afetiva confere uma
fase radical e novos amores
surgirão com grande intensidade. Escolha o caminho com intuição e sabedoria.
A nível profissional é crucial ser mais
flexível e procurar acordos, para poder
prosseguir de forma mais segura e vantajosa.
Sagitário

A vida afetiva possibilita
resolver certas dúvidas e, a
partir de uma atitude inteligente, encontrará as melhores soluções.

A vida afetiva mais estável
pode progredir positivamente, porém, não se deixe prejudicar por
problemas e ruturas do passado.

A nível profissional a conjuntura assinala um novo ciclo mais próspero e em
breve vai obter os resultados pretendidos.

A nível profissional, com calma e tolerância, tudo indica que está no caminho certo para atingir o sucesso desejado.

Caranguejo
A vida afetiva, embora alguma instabilidade emocional,
há necessidade de tomar grandes decisões prudentes e firmes.
A nível profissional poderão surgir novas propostas, entretanto, tenha muito
cuidado com as pessoas circundantes.
Leão
A vida afetiva, mais harmonizada, permite estabelecer
relacionamentos baseados numa atitude generosa e compreensiva.
A nível profissional existe uma tendência para desleixar, entretanto, procure
uma postura responsável e competente.

Virgem
A vida afetiva, apesar de
alguma lentidão, tende a
evoluir de forma muito positiva de forma
a reestruturar a relação amorosa.
A nível profissional é fundamental uma
maior dedicação e esforço pessoal,
para atingir os resultados pretendidos
na sua carreira.

Monteiro, Rómulo Ávila
Periodicidade:
Mensal
Website:
http://diariodalagoa.com
http://facebook.com/diariodalagoa

Capricórnio

A vida afetiva indica que os
seus planos poderão ser
subitamente alterados. Poderá haver,
temporariamente, uma rutura na relação
amorosa.
A nível profissional há uma tendência
para novas dificuldades e a influência de
amigos será crucial para desbloquear
situações.
Aquário
A vida afetiva possibilita o
diálogo aberto e a superação
de obstáculos afetivos, de forma a poder
relançar a relação amorosa.
A nível profissional este período é de
avaliações sobre o seu trabalho, portanto, evite cometer erros por distração.
Peixes
A vida afetiva anuncia a necessidade de fazer um esforço para dedicar tempo a quem mais gosta, com harmonia e compreensão.
A nível profissional evite a pressa e a
perfeição, por conseguinte, mantenha
uma postura confiante, serena e responsável.

Morada:
Rua Calhau D’Areia, nº29
9560-057 Lagoa | São Miguel
Email: diariodalagoa@sapo.pt
Tlm: 914 050 736
nota: os conteúdos dos artigos
de opinião são responsabilidade
de quem os assina.
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Como era antigamente?
OS PERIÓDICOS PUBLICADOS NO CONCELHO DE LAGOA
O Sul (13.10.1900-23.03.1901), semanário, com edição
de 22 números;
O Lagoense (25.12.1903-18.05.1927), periodicidade irregular, denominado literário, noticioso e independente,
posteriormente “jornal noticioso e anunciador” e numa
última fase, “quinzenário republicano”, com edição de 313
números;
O Vigilante (02.08.1905-27.09.1905), semanário, com
edição de 9 números;
O Vigilante II (14.05.1916-11.06.1916), semanário que se
considerava “dedicado aos interesses do Concelho”, com
edição de 5 números;
A Semana (12.04.1936-10.01.1937), como o nome sugeria, semanário que inicialmente se autointitula “órgão de
que se insere, proporciona também a observação e a redefesa dos interesses do concelho” e numa fase posterior,
flexão sobre aspetos da realidade, sendo por isso, veícu- considerava-se jornal independente, tendo tido uma edilos de progresso e dinamização de uma região. Os jornais ção de 32 números.
são uma fonte histórica indispensável em qualquer investigação e estudo sobre a contemporaneidade de um passa- Saliente-se que estes periódicos, regra geral, eram edido longínquo, já sem testemunhos vivos ou mais recente ções de 4 páginas com configuração de duas a quatro
como forma de debate de ideias e de opiniões.
colunas, sendo a caraterística mais comum a publicação
em três colunas por página. Toda edição era a preto e
No Concelho de Lagoa foram publicados jornais entre
branco, como era possível na época, e eram poucas as
1887 e 1937 com diferentes caraterísticas e interesses.
imagens utilizadas. O tamanho da folha do jornal era, regra geral, um pouco menor dos que os das edições atuEncontram-se arquivados na Biblioteca Pública e Arquivo ais.
Regional de Ponta Delgada, admissíveis a consulta e,
certamente alguns exemplares, em arquivos pessoais e
Jornais de uma época controversa que pretendia dar voz
particulares.
à opinião pública mas que muitas vezes, influenciavam e
moldavam a ideia daqueles que liam. Ligados aos interesFruto de uma elite letrada com capacidade financeira, os
ses locais, os jornais lagoenses apontavam críticas e sojornais eram veículos de correntes de opinião, neste perí- luções se eram opositores das causas governamentais ou
odo de debates literários e filosóficos e de agitação políti- comunicavam feitos e ações se eram defensores daqueca.
les que dominavam intelectual, religiosa ou politicamente
o concelho.
Durante o período de publicação, chegaram aos leitores
13 jornais:
Sandra Monteiro
CHAM – FCSH/NOVA-UAc
Ecco Lagoense (09.01.1887-12.03.1887), semanário políICPJJT
tico, literário, noticioso e recreativo, com edição de 7 números;

Sendo a Imprensa local reflexo de uma sociedade em

Átomo (16.06.1888-15.06.1889), inicialmente quinzenário
e posteriormente semanário literário e noticioso, com edição de 36 números;
O Pimpão (01.10.1889-13.04.1890), autointitulado “órgão
dos fracos, estigma dos velhacos”, com edição de 14 números;
O Zé Careca (06.12.1889), autointitulado “órgão dos calvos”, com edição de apenas 1 número;
A Quinzena (04.06.1890-18.10.1891), como o nome indica, quinzenário pouco regular, com edição de 27 números;
A Gazeta da Lagoa (01.10.1892-04.05.1894), inicialmente
semanário e posteriormente quinzenário, autointitulado
“folha democrática”, com edição de 28 números;
O Bom Conselheiro (12.06.1894-10.09.1895), semanário,
com edição de 63 números;

Jornais Publicados no
Concelho da Lagoa
BPARPD

O Julgado Municipal (19.08.1889-15.11.1907), semanário
que a partir do nº244 se autointitula “folha política semanal”, com edição de 285 números;

———————————————————————————————————————————————————————————
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A nacionalização do BES
de Euros de fundos públicos no BES não
colocava
qualquer
problema
ao
contribuinte.
A lista poderia continuar, mas o que me
parece fundamental ter em conta é que a
generalidade dos comentadores e dos
dirigentes políticos estiveram durante
estes seis anos ou a inventar factos
políticos – como o da saída limpa – ou a
tentar convencer-nos que se tratava tudo
de questões pontuais mas que nada
obrigava a uma reforma do sistema
monetário. Continuam hoje a fazer
exatamente o mesmo.
Como eu argumentei no meu livro “A
reforma do Euro”, basta-nos olhar para a
forma como se geriu a crise financeira
dos EUA para entender o escândalo que
a recusa europeia de reformar o que
A nacionalização do BES decidida pelas équer
que seja.
autoridades no dia 31 de Julho em
operação mantida secreta até dia 3 de Não porque os EUA sejam um modelo.
Agosto é mais um episódio do drama Os lóbis financeiros dos EUA gastaram
financeiro em que estamos mergulhados pelo menos centenas de milhares de
desde 2008.
milhões de dólares para assegurar a inocuidade das iniciativas legislativas, mas
Ao decidir pela nacionalização como o estas existiram e trataram da questão
fizeram com o BPN e não pelo puro central que é a de impedir a oligarquia
encerramento caso do BPP ou pelo banqueira de utilizar o seu monopólio de
empréstimo de muitos milhares de criação de moeda para se enriquecer
milhões caso da generalidades das infinitamente à custa de toda a economia.
restantes mais importantes instituições Isto faz-se impondo restrições aos confinanceiras nacionais, as autoridades flitos de interesse na atuação da banca e
terão tido em conta a impossibilidade de separação da atividade especulativa da
resgatar uma instituição cujas sociedades atividade social de financiamento da
holding que a controlavam a partir de economia real, e é disso que trata a lei
abrigos fiscais diversos tinham já conhecida como Dodd-Franks.
declarado falência.
Na Europa, e muito em particular em
O potencial impacto político e social da Portugal, nem aí se chegou, ou seja, a
pura falência da que foi a maior institui- oligarquia político-financeira que arruinou
ção financeira nacional terá também im- a economia europeia conseguiu impedir
pedido o encerramento da instituição.
durante seis anos que esses temas
fossem sequer abordados, entretendo a
A nacionalização do BES, mais do que a opinião pública com dezenas de atos
do BPN, irá ter repercussões que só ao legislativos que na sua maioria agravam
longo dos próximos anos se clarificarão os problemas e tornam-nos de resolução
tanto na economia portuguesa e em mais opaca.
particular nas suas finanças públicas
como na sociedade e na política Estamos perante uma oligarquia políticoportuguesa.
financeira que capturou a justiça e a generalidade da comunicação social e que
A repercussão que me parece mais não hesita em levar o país para o abismo
imediata é a do completo descrédito das para perpetuar o seu sistema.
instituições político-financeiras portuguesas. Apenas para citar os mais Penso que com a falência do BES a
inacreditáveis episódios, lembro:
pretensão de que é possível continuar
como de antes tornou-se ainda mais
1. Em Março de 2012, O Banco de Impossível de aceitar.
Portugal num exame às principais instituições financeiras portuguesas deu a nota
Saint Quentin, 2014-08-08
máxima à holding que detém o BES, a
ESFG, pela “sua solidez e capacidade
financeira para suportar choques adversos no futuro";

Por: Paulo Casaca
——————————–———————-

2. A 20 de Julho, já a meio do
desmoronamento da pirâmide acionista
do BES, com o ESFG falido, o Presidente
da Republica vai à Coreia do Sul explicar
que isso não terá nenhuma consequência
na solidez do BES;
3. O Governo e o responsável do Banco
de Portugal tiveram o descaramento de
dizer que a injeção de cinco mil milhões

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Valores … e Nódoas
«A grande crise do fim do século XX é
que nós progredimos, a investigação científica progride, o mundo torna-se mais
rico, mas já ninguém está convencido de
que este progresso seja um progresso».
Luc Ferry, filósofo francês contemporâneo.
_________________________________

Por: Rómulo Ávila
——————————–—-—————–
Nos dias de hoje, a família como célula
fulcral de uma sociedade, está inserida
num mundo onde a falta de justiça social
e as vertentes socio-económica e política
e até por vezes a cultural são condicionantes poderosas que a moldam e condicionam a sua liberdade.
É um dado inquestionável que a miséria e
a riqueza continuam a crescer no mundo,
assim como aumenta o fosso entre ambas. Segundo o meu ponto de vista, tanto
a pobreza como a riqueza em constante
proliferação não são a única consequência da boa ou má «sorte» individual, são
para além de escassez da justiça social,
um produto estrutural e inevitável do(s)
sistema(s).

pessoa humana) que surge o papel da
família – sempre em primeiro lugar, da
escola, da comunicação social e da
própria sociedade em si, como fontes
criadoras de atitudes responsáveis,
dignas, coerentes e inteligentes.
Caro amigo leitor, temos coisas boas em
Portugal, mas até quando vamos continuar a ser o país dos 3 F’s (Fátima, Futebol e Fado) e passaremos a ser o país do
J – Justiça, do E – Emprego, do C – Competência, do R – Rigor e do V – Verdade?

As nódoas nas camisas são sinal de sujidade, que estragam a beleza da própria
camisa, algo que caiu e veio para estragar. Transpondo esta questão da nódoa
para um plano real, as nódoas são muitos
Não sou contra a evolução e o progresso, daqueles que por aí andam, quer no
sou sim contra um progresso desmedido anonimato (logo sem fundamento, sem
sem regras e disciplina.
identidade ou com vergonha da própria
identidade, com vergonha de si mesmo),
É assim, infelizmente, neste meio desfaquer aqueles que por aí andam cujo
vorável que se constrói uma família, onde nome, a cara e o feitio são bem conhecise educam os filhos, ao mesmo tempo
dos por todos.
que não se dá o lugar a que os idosos
têm direito na sociedade. Hoje, não são
O verdadeiro progresso depende e neos pais, nem o contexto familiar, os
cessita de todos. Se assim é, leva-me por
únicos responsáveis pela educação dos
experiência a deixar esta reflexão: «O
filhos. O papel é de toda a sociedade,
progresso jamais será um progresso
passando claro pela Escola.
consistente e efectivo se não houver
tolerância, disciplina, solidariedade,
É aqui, neste contexto, da educação para respeito pela diferença e fundamentala vida (atitudes e valores dignos da
mente justiça social».
_____________________________________________________________________
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ÚLTIMA

LOCAL

Observação noturna na
Pousada de Juventude

A Pousada de Juventude de Lagoa irá profundo.

acolher uma atividade de
observação noturna na noite de 9 de setembro, Estará em destaque a nossa Lua, em lua
entre as 21h00 e as 23h00, intitulada cheia, muito próxima de Marte, outro dos
planetas visíveis no nosso céu, bem
“noite com as estrelas”.
como Saturno, onde será possível
eviTrata-se de uma iniciativa da Câmara denciar o seu sistema de anéis e alguMunicipal de Lagoa, em parceria com o mas das suas luas.
Centro de Ciência OASA – Observatório
Astronómico de Santana Açores, em Esta atividade não carece de marcação
que estará presente com telescópios pre- prévia e a participação na mesma será
parados para observação do céu noturno, totalmente gratuita.
como planetas e outros objetos do céu
DL/PJL

Setembro de 2014

Loucos Anos 80 no Convento
dos Franciscanos em setembro

O Convento dos Franciscanos, na fre- A organização de mais este evento está
guesia de Santa Cruz, recebe mais uma a cargo da Câmara Municipal de Lagoa,
grande produção.
da Banda.Com e da Ruído Audiovisuais.
Trata-se do evento “Loucos Anos 80″, Os bilhetes já se encontram à venda.
sendo mais uma das grandes produções
que têm vindo a ter lugar neste espaço, Podem ser adquiridos no Complexo
do concelho de Lagoa.
Municipal de Piscinas/ Aquafit e no Posto
de Turismo de Lagoa.
A Banda.Com e Dj Lino Botelho, Dj
oficial Ruído Audiovisuais, serão os
DL
animadores d e mais esta grande noite,
que irá ter lugar dia 20 deste mês de
setembro de 2014
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