
Canil Municipal 
com mais e        

melhores condições 
 

Após diversas obras que visaram a melhoria 
daquele espaço, o Canil Municipal da Lagoa 
encontra-se já em processo de licencia-
mento para se tornar um Centro de         
Recolha Oficial (CRO).  
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Edifício do Centro Sócio-Cultural de São Pedro. 
Págs. 08 

Centro Sócio-Cultural 
de São Pedro dá apoio 
aos mais necessitados 
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Falta de civismo  
leva Junta a  
recolher lixo 

 
A Junta de Freguesia da Água de Pau           
recolheu, recentemente, das várias ribeiras e    
grotas locais, quase uma tonelada de lixo    
diverso. Fonte da edilidade lamenta a falta de 
civismo da população, até porque, após a   
limpeza, no outro dia volta a existir lixo. 
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Santiago quer ser 
Campeão da AFPD 

 
O Santiago Futebol Clube pretende regres-
sar à liga Meo Açores para a próxima época. 
O objetivo foi assumido pelo presidente do 
emblema pauense, Octávio Cabral, que ao 
nosso jornal não escondeu a ambição de ser 
campeão e regressar o mais rapidamente 
possível a uma competição da qual conside-
ra ter sido despromovido injustamente. 
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A União das Palavras 

 No passado dia 15 de outubro, na Biblioteca da Es-
cola Básica Integrada de Água de Pau, foi assinado um       
Protocolo de cooperação entre a Presidente do Conse-
lho Executivo, a Educadora Joana Medeiros e o Diretor 
do jornal Diário da Lagoa, o jornalista Norberto Luís, 
contando ainda com as presenças das Professoras Carla 
Pereira e Graça Sociedade, Vice-presidentes do Conse-
lho Executivo e com a Professora Zulmira Ferreira, Coor-
denadora da Biblioteca, no presente ano letivo. 
 Este Protocolo de cooperação visa a divulgação, por 
toda a comunidade lagoense, de todas as atividades que 
serão dinamizadas na Escola Básica Integrada de Água 
de Pau durante o presente ano letivo e, com especial 
relevo, as que se desenvolverão no espaço da Biblioteca 
Escolar e que assentam em objetivos já delineados, no-
meadamente: a criação e a promoção da competência 
leitora e dos hábitos de leitura; a dinamização de ativi-
dades e projetos de treino e melhoria das capacidades 
associadas à leitura; o desenvolvimento de atividades 
com outras escolas e bibliotecas; o envolvimento e a 
mobilização dos (as) Encarregados (as) de Educação e 
famílias, entre outros, diretamente relacionados com a 
gestão da própria Biblioteca. 
 A equipa é constituída pelos docentes Ana Paula    

Ferreira, Ângela Coroado, Elvira Santos, Jorge Rodri-
gues, Paula Canhoto e Verónica Margato, que perten-
cem a áreas disciplinares diferenciadas, pela Assistente 
Operacional, Silvina Soares, e conta com a colaboração 
direta de todos os docentes que integram os vários De-
partamentos, de todos os ciclos escolares, e que contri-
buem, indubitavelmente, para que o Projeto se concre-
tize     diariamente. 
 A ação da Biblioteca da Escola Básica Integrada de 
Água de Pau pode ainda ser visualizada no blogue «Ler e 
Sonhar», com o endereço http://
leresonhar.wordpress.com. 
 Fica o convite a todos os leitores do jornal Diário da 
Lagoa para que nos visitem e para que acompanhem o 
trabalho que será desenvolvido ao longo deste ano    
letivo. 
 Segundo um ditado verbalizado a Oriente, ler um 
livro é como transportar um jardim no bolso. Que mui-
tos jardins sejam cuidadosamente transportados, aten-
tamente cuidados e que o perfume das palavras nos 
envolva de forma permanente e ativa. Boas leituras! 
 

Zulmira Ferreira 
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Ato de assinatura do protocolo entre o Conselho Executivo da EBI de Água de Pau e a direção do Jornal Diário da Lagoa. 
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Lagoa recebeu seminário “Na Luta contra as Dependências”  
 O Cine Teatro Lagoense Francisco 
D´Amaral Almeida, na cidade de Lagoa, 
recebeu o seminário “Na Luta Contra as 
Dependências”, que teve como objetivo 
sensibilizar e consciencializar os jovens e 
toda a população para a problemática 
das dependências, de modo a que se 
possa contribuir para a diminuição,    
atenuação ou, até mesmo, controlo dos 
efeitos negativos das dependências que, 
cada vez mais se têm vindo a traduzir em 
problemas da nossa esfera social.  
 Durante o seminário foram aborda-
dos quatro painéis que incidiram sobre 
diferentes áreas. O  primeiro painel foi 
sobre “A realidade do ‘mundo’ da Toxico-
dependência: a prevenção”; o segundo 

painel teve como tema as “Estratégias de 
Intervenção e de Tratamento da Toxico-
dependência onde foi apresentado o 
Plano Municipal contra a droga e as   
dependências.   
 O terceiro painel teve como tema “O 
outro lado do espelho: A Problemática da 
Dependência” foi o quarto e último    
painel, que revelou quais as “Estratégias 
de prevenção para comportamentos de 
risco – o papel do desporto e das expres-
sões artísticas”. 
 Este seminário terminou com um 
espetáculo de Artes de Rua a cargo da 
Associação Solid’arte.   

Um dos quatro painéis  durante o seminário. 
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Autarquia tem “Plano Municipal de Combate às Dependências” 
 “Este é um flagelo que afeta muitos 
jovens e adultos nos nossos dias, e que a 
autarquia, num trabalho em articulação 
com instituições privadas e públicas, tem 
procurado combater e, hoje, podemos 
afirmar que são muitos os que de forma 
direta ou indireta contribuem para que 
esta prevenção seja possível”, referiu a 
vice-presidente da autarquia lagoense, 
que falava no âmbito deste seminário. 
 Segundo recordou Cristina Decq   
Mota, em 2007 foi criado o Plano Munici-
pal de Prevenção Primária das Toxicode-
pendências e, posteriormente, o Plano 
de Prevenção das dependências da Lagoa 
que se desenvolveu entre 2010-2013 e 
que culmina, de alguma forma, com a 
realização deste seminário.  
 Segundo referiu, ao longo deste   
quase sete anos, foram dois instrumen-
tos cruciais que ofereceram aos muníci-
pes um sistema organizado de medidas e 
ações que permitirem a    abordagem 
desta problemática de forma   clara e 
acessível a todos, numa atuação conjun-
ta e transversal a todas as áreas: social, 
educação, saúde, desporto e até cultura.  
 Cristina Decq Mota adiantou que  

ficou demonstrada a atenção para com 
este flagelo e foi neste contexto que foi 
criado um Gabinete de Apoio aos Jovens 
e Pais do Concelho de Lagoa, um projeto-
piloto que abrangeu, desde de 2010 e 
até novembro de 2013, mais de 80     
pessoas no concelho. Este gabinete    
permitiu o acesso a consultas médicas e 
o acompanhamento psicossocial perma-
nente, recordou. 
 Foi ainda desenvolvido o projeto 
“crescer a brincar” que foi destacado 
pelo Observatório Europeu da Droga e 
que envolveu a participação de mais de 
100 crianças do 1º ciclo do ensino básico 
na abordagem desta temática de forma 
pedagógica e interativa, desenvolvendo 
as suas competências psicossociais.  
 Foi igualmente submetido à Assem-
bleia Municipal a criação do Conselho 
Municipal de Saúde cujo regulamento já 
foi aprovado. Um conselho de natureza 
consultiva, de apoio à Câmara Municipal 
de Lagoa e do Projeto Lagoa Saudável, 
para as questões relativas à Saúde que se 
assumirá como órgão de uma participa-
ção ativa dos munícipes e cidadãos na 
gestão de políticas públicas conducentes 

a um concelho mais saudável, onde recai 
também esta problemática. 
 Segundo referiu a vice-presidente, 
será dada continuidade ao trabalho    
realizado pela Autarquia no âmbito do 
Plano Municipal de Combate às           
Dependências privilegiando um conjunto 
de ações ao nível da prevenção primária, 

secundária e terciária, baseadas em    
critérios de  promoção de saúde, redução 
de riscos associados a esta problemática 
e tratamento, numa transversalidade 
que    envolve todas as entidades, quer 
sejam públicas e privadas. 

A importância da Arte no tratamento das dependências 
 “É importante que se comece a ter a 
consciência, e foi exemplo disso este 
seminário, de que, as expressões artísti-
cas propriamente ditas, são importantes 
como fatores de prevenção contra as 
dependências e fatores de promotores 
de estilos de vida saudável, sendo que se 
aplica no tratamento das dependências. 
A opinião é de Leonardo Sousa, coorde-
nador da Associação Solidaried’Arte 
(Associação para a Integração pela Arte e 
Cultura), que marcou presença neste 
seminário. 
 “Qualquer um destes momentos em 
que se utiliza a arte tem de ser utilizado 
com a consciência do que se está a fazer, 
com objetivos bem definidos, com     
propósitos bem concertados e duma 
forma integrada abrangendo o ser no 
seu todo”, referiu. 

 O coordenador da associação enten-
de que “enquanto na questão da preven-
ção, a arte pode conduzir ao desenvolvi-
mento de capacidades de resistências a 
comportamentos de risco, no que diz 
respeito ao tratamento, poderá ser    
utlizado como um instrumento para que 
a pessoa se possa encontrar consigo     
própria, descobrindo potencialidades 
que a levarão ao abandono de um     
percursos menos bom”, explicou. 
 Segundo Leonardo Sousa, existem já 
situações de sucesso com a aplicação 
destas técnicas, casos de jovens que  
estavam num caminho das dependên-
cias, e através da arte conseguiram     
encontrar um novo rumo e que hoje são 
pessoas de sucesso na sociedade, e   
essencialmente sentem-se felizes por 
serem o que são. Leonardo Sousa - coordenador da Solidaried’Arte. 

Cristina Decq Mota - Vice-presidente da C.M. Lagoa. 
Foto: CML 

Foto: DL 
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 Após diversas obras que visaram a melhoria daquele 
espaço o Canil Municipal da Lagoa encontra-se já em 
processo de licenciamento para se tornar um Centro de 
Recolha Oficial (CRO).  
 Segundo Andreia Delfim, chefe de divisão 
da  Unidade Orgânica de Gestão Urbana e Infraestrutu-
ras da Câmara Municipal de Lagoa, as obras de expan-
são e melhoramento daquela estrutura municipal     
surgiram no âmbito da legislação em vigor para os    
animais e que estipula, ao nível das autarquias, algumas 
responsabilidades quer ao nível da recolha dos mesmos 
da via pública, quer ao nível do bem-estar de saúde 
animal que até agora não estava a ser cumprido. 
 Como explicou ao nosso jornal, havia diversas     
lacunas que foram colmatadas com esta intervenção, 
nomeadamente ao nível de algumas infraestruturas 

necessárias e exigidas por lei. 
 "Por exemplo, não dispúnhamos de um gabinete de 
médico veterinário ou sequer de uma zona para cães 
potencialmente perigosos e que necessita de ser      
isolada", explicou, acrescentando que antes do seu   
melhoramento, o canil era claramente insuficiente face 
às necessidades do concelho que regista, ano após ano, 
um maior abandono de animais, muitas vezes provoca-
do pela própria crise e sazonalidade, sendo os meses de 
verão os que mais abandonos de animais registam. 
 "Chegamos a recolher semanalmente cerca de 20 
cães, algo assustador tendo em conta a própria dimen-
são do Concelho de Lagoa", salientou. 
 Assim sendo, o canil sofreu obras de                       
ampliação, duplicando a capacidade do mesmo              
(e existindo ainda espaço disponível para novas             

expansões, caso tal se justifique) e foi dotado 
das infraestruturas necessárias designadamente duas 
celas para animais de grande porte; gatil para respon-
der igualmente aos pedidos de recolha de gatos; celas 
para animais potencialmente perigosos e para animais 
com raiva; um armazém de apoio e um gabinete de 
médico veterinário vocacionado para a vacinação dos 
animais e colocação do respetivo chip, em caso de   
adoção de um animal. 
 Neste âmbito, Andreia Delfim lamentou a pouca 
adesão das pessoas no que concerne à adoção de    
animais no concelho, registando-se uma média de   
quatro a cinco por mês, "insuficientes face ao número 
de animais que existem no canil". 
 Por lei, uma autarquia é obrigada a albergar um 
animal pelo menos durante oito dias após a sua recolha 
mas, segundo a chefe de divisão da  Unidade Orgânica 
de Gestão Urbana e Infraestruturas da Câmara Munici-
pal de Lagoa, existem muitos casos em que este prazo é 
dilatado, nomeadamente se um cão tiver chip e for  
necessário localizar o seu dono, ou se o cão ou gato 
tiver potencial de adoção e neste período "tentamos 
manter o bem-estar e a saúde deles, dentro daquilo 
que é possível". 
 A concluir, Andreia Delfim mostrou a satisfação da 
autarquia neste projeto em prol do bem-estar animal e 
que se encontra adequado às necessidades do          
concelho.  
 Para já, toda a intervenção feita no canil municipal 
cumpre com a legislação em vigor, encontrando-se já 
junto da Direção Regional da Agricultura um pedido de 
licenciamento deste canil que o tornará um Centro de 
Recolha Oficial (CRO). 

DL/CR 
 

 Canil Municipal com mais e melhores condições para os animais 

Foto: DL 
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Depois de licenciado o canil será um “Centro de Recolha Oficial “ 
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 A Junta de Freguesia 
da Água de Pau recolheu,    
recentemente, das várias 
ribeiras e grotas locais, 
quase uma tonelada de 
lixo diverso. 
 Fonte da edilidade 
lamenta a falta de civismo 
da população, até porque, 
após a limpeza, no outro 
dia volta a existir, nova-
mente, lixo depositado. 
 A população menos 

cuidada tem vindo a   
depositar todo o tipo de 
lixo, desde doméstico a 
lixos de obras de constru-
ção civil. 
 Segundo fonte da   
Junta de Freguesia, estas 
limpezas realizadas, têm 
sido possível através de 
mão-de-obra dos vários 
contratos programas exis-
tentes entre a edilidade e 
o governo regional,     

nomeadamente os      
programas “FIOS - Progra-
ma Formar, Inserir e   
Ocupar Socialmente” e 
“RECUPERAR”. 
 A edilidade apela à 
população para que não 
deposite lixo nas ribeiras 
nem grotas, pois poderá 
estar a colocar em risco a 
saúde pública e até a sua 
própria vida. 

DL 

Falta de civismo leva Junta 
de Freguesia a recolher lixo 

Algum do lixo recolhido nas Ribeiras e Grotas de Água de Pau. 

Foto: DL 

 A Casa do Povo de 
Cabouco, Lagoa, está a 
realizar até dia 20 de   
novembro, uma campa-
nha de solidariedade   
social intitulada “Um  
Pijama P´ró João/Maria”. 
 A iniciativa surge no 
âmbito da comemoração 
do Dia Nacional do Pijama 
que se assinala no próxi-
mo dia 20 de novembro e 
pretende angariar       

pijamas para crianças dos 
12 meses aos 12 anos. 
 Segundo fonte da ins-
tituição, os donativos em 
pijamas e/ou pantufas 
poderão ser entregues na 
sede da Casa do Povo de 
Cabouco. Para quem 
eventualmente não possa 
entregar pessoalmente o 
seu donativo, ao serviço 
desta campanha, está um 
funcionário para fazer o 

levantamento dos donati-
vos junto das empresas e 
particulares que queiram 
associar-se a este evento. 
 “Um Pijama P´ró João/
Maria” insere-se num 
conjunto de medidas  
desencadeadas pela Casa 
de Povo de Cabouco, de 
cariz social/cultural, para 
amenizar as dificuldades 
económicas das famílias   
cabouquenses.  

Campanha  “Um Pijama  
P´ró João/Maria” 

Campanha pretende ajudar as famílias mais carenciadas. 
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 A Biblioteca Municipal Tomaz Borba Vieira promove 
no próximo dia 8 de novembro, pelas 15h00, uma pales-
tra intitulada “À conversa com Jorge Rebêlo – A alma 
açoriana na obra de Domingos Rebêlo”. 
 Trata-se de uma iniciativa que tem como propósito 
dar a conhecer algumas das obras de um pintor de refe-
rência dos Açores através das palavras do seu neto Jorge 
Rebêlo que, aliás, tem-se dedicado a divulgar a obra do 
avô proferindo diversas palestras. 
 O palestrante irá abordar a carreira artística de Do-
mingos Rebêlo enunciando sobre a presença da insulari-

dade e a tendência regionalista frequente nas suas obras, 
ao mesmo tempo que apresentará ao público interveni-
ente um conjunto de trabalhos originais do pintor que 
incluem várias técnicas como desenho a lápis, carvão, 
pastel, aguarela, gravura e matriz de gravura em linóleo. 
 O pintor valorizava o popular e a autenticidade da 
cultura do seu povo e manteve este movimento vivo no 
seu espírito. O próprio Jorge Rebêlo refere que 
“Domingos Rebêlo é frequentemente associado à desig-
nação pintor da alma açoriana”. Nas suas telas são trans-
mitidos o afeto e a devoção que sentia pela sua terra, 

retratando os costumes, as tradições e usos, a humildade 
do povo, as crenças religiosas, entre outros aspetos.  
 A propósito da carreira do avô, Jorge Rebêlo sustenta 
que “ao longo de uma carreira artística de mais de ses-
senta anos, Rebêlo utilizou o lápis e o pincel para desco-
brir o sopro vital que anima o Açoriano, deparou-se com 
inúmeras gentes com quem dialogou e a quem pediu 
para posarem para as suas telas, na esperança de des-
vendar o que o rosto oculta.” 

DL/CML 
 

Foto:  DL 

Biblioteca Municipal promove palestra sobre Domingos Rebêlo 
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 Quando se encontrava a visitar o campo de concen-

tração Bergen Belsen, na Alemanha, Luís Sepúlveda, 
encontra gravado numa pedra a seguinte inscrição: “eu 
estive aqui e ninguém contará a minha história”. A obra 
As Rosas de Atacama, escrita pelo punho do autor,    
surge após este momento, e fruto de uma ânsia para 
escrever sobre os que caem no olvido, sobre aqueles 
cuja biografia não é narrada. 
 Fazemo-nos, também, das nossas leituras. Pelo que, 
ante o desafio de iniciar uma crónica mensal no Diário 
da Lagoa e inspirada pelo autor chileno, opto por escre-
ver sobre histórias simples, de gentes desta terra que 
têm como premissa tornar este pedaço de pedra num 
local melhor. Não, sem antes, ressalvar que se tratam 
de singelos apontamentos e de, ancorando-me nas  

palavras de Florbela Espanca, referir ser difícil sondar as 
histórias das vidas simples. 
 Lembrar de vidas assim, é trazer à memória a      
imagem da Encarnação, mulher de baixa estatura e com 
setenta e quatro anos de vida. Vi-a há exactamente um 
ano atrás, numa tarde de Outono nas Sete Cidades. 
Calçava botas de cano e estava apetrechada com um 
carro de cantoneiro. De forma ininterrupta, durante 
quatro longas horas esteve a apanhar erva para as    
cabras. A pausa para o descanso não a fazia, dizia que 
tinha vindo a esta vida para trabalhar, para tratar do 
sustento dos seus. Ou do senhor que conheci na Breta-
nha que, nos seus momentos de ociosidade, faz         
moinhos de cana. Acabada a obra, coloca-os num      
miradouro, com o único intuito de trazer a música do 
vento aos transeuntes e de colocá-los à sua mercê,  
podendo levá-los consigo, sem necessidade de pedirem 
licenças. 
 As memórias afetivas levam-me até à Maria Maria-
na, mulher velhinha, de olhos sacarinos e com uma   
gargalhada maior do que o mundo. Durante alguns 
anos, morou perto de uma casa mortuária. Contam-me 
que sempre que o local se abria para receber quem se 
ausentava sem regresso, deslocava-se até lá para levar 
o que comer e beber, numa tentativa de ajudar a       
confortar a noite de dor dos familiares que lá estavam. 
 Falar de pessoas simples, evoca-me uma conversa 
com a Ana. Quando questionada por outro alguém   
sobre quem era o seu avô, respondeu com palavras de 
infinita doçura: “O meu avô não é ninguém, é só o meu 
avô”. O avô levava-a ao teatro e partilhava gostos     
musicais com a neta. Hoje a Ana é etnomusicóloga. 
 Recordo-me de pessoas de bem e com garra. Do 

padre Flores, homem simples e grande. Para além de 
cuidar da parte espiritual da comunidade, teve um    
importante papel social e educativo. Graças a um      
relevante trabalho de recolha, criou o núcleo museoló-
gico da Ribeira Chã. Do professor e inspirador José    
Melo, um homem de sonhos palpáveis, de grande    
saber. Construiu, com uma força de vontade excelsa, a 
Oficina-Museu das Capelas. Ambos deixaram-nos um 
legado cultural singular. 
 Da Anita que apesar de a vida lhe ter reservado   
bonanças, é aos marginalizados que se tem dedicado. 
 Vem-me à memória Leonardo Sousa que, movido 
pela crença de que não só a arte importa, como importa 
que seja democrática, tem realizado um trabalho de 
educação pela arte com jovens de vários estratos soci-
ais. O corpo docente da Escola Básica Integrada Tavares 
Canário que abraça diariamente a pedagogia, desenvol-
vendo um trabalho impar na área das expressões artísti-
cas e do envolvimento parental. 
 Recordo-me do grupo de voluntários que, semanal-
mente, saí do calor do lar para aconchegar o estômago 
dos sem-abrigo. Da Mariana que, no auge da sua moci-
dade, faz voluntariado em lares de terceira idade. De 
três crianças que, por altura do Natal, fazem objetos 
para vender, adquirindo alimentos com o dinheiro    
angariado para uma família carenciada. Estas crianças 
têm 10 anos. 
 Muitas vezes, não reza desta gente a história.      
Almeida Garret disse, a outros propósitos, que “esta 
terra é pequena, e a gente que nela vive também não é 
muito grande”. Esta ilha, de facto, é pequena, são     
apenas 747 km2. Mas, pessoas assim tornam-na maior. 

Por: Teresa Viveiros 
——————————–———————- 

Educação e cultura 

Biblioteca Municipal Tomaz Borba Vieira. 
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 Decorreram de 08 a 19 de outubro as festividades 
em Honra de Nossa Senhora do Rosário, concelho de 
Lagoa (Açores). 
 A Comissão de Festas fez um balanço positivo da   
edição deste ano, apesar do mau tempo que se fez   
sentir ao longo de praticamente toda a semana. 
 João Manuel Ponte, o Presidente da Comissão de   
Festas, considera que tudo foi feito com harmonia e    
respeito.  “Apesar do mau tempo tudo foi feito com o 
brilhantismo possível”, disse ao nosso jornal. 
 Da parte da participação da população, também é 
muito positivo, onde o responsável recorda o cortejo 
de oferendas deste ano, que apesar do mau tempo, 
saiu com mais de duas dezenas de carros alegóricos, 
sendo representativo da entrega da população. 
 No último dia destas festas, e apesar do vento, a     
imagem de Nossa Senhora do Rosário saiu à porta da 
Igreja para o ultimo adeus por parte dos fiéis. 

 Há 23 anos à frente da Comissão de Festas, João    
Manuel Ponte deixou o agradecimento à população  e 
às entidades que têm contribuído para que, ano após 
ano, a festa maior da freguesia se possa realizar. 

Festividades terminam com o adeus à Imagem de Nossa Senhora 

Imagem de Nossa Senhora do Rosário 
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Fotos: DL 
Iluminação da Igreja de Nossa Senhora do Rosário 

 
 
  

 Sou frequentemente confrontado com a questão 

da morte. Não me é estranho a reflexão pessoal e   
comunitária sobre esta misteriosa certeza, mas, em 

agosto passado, Deus surpreende-me com uma     
questão. 
 Sentado á beira-mar, encontro o meu genuflexório 
preferido de verão. Como é bom rezar -mentalmente - 
olhando o mar. Num desses momentos Deus colocou-
me a questão: Nuno… e se te pedisse para morrer   
hoje…?! De imediato respondi: Não posso! Não tenho 
tempo! Não é por mal, mas hoje ainda tenho tanto que 
fazer: missa…reunião. No mesmo instante, ressoaram 
gargalhadas no silêncio da minha oração. 
 A resposta não se prendeu com a vontade, a este 
nível estou bem resolvido, refugio-me sempre na    
afirmação de São Paulo «a meus olhos, a vida não tem 
valor algum; basta-me poder concluir a minha carreira 
e     cumprir a missão que recebi do Senhor Jesus,    
dando testemunho do Evangelho da graça de 
Deus.» (Act.20.24), isto é, a minha vontade é continuar 
a anunciar e a testemunhar, na minha fraqueza, a 
grandeza de Deus, mas quando for chamado a juntar-
me a Deus para sempre, aqui estou! O problema é que 

até para morrer pareceu-me não ter tempo.  
 Como homem deste tempo, vivo enredado no   
engano de não ter tempo, isto é, na dificuldade de 
centrar as horas, os dias, a partir do essencial. Hoje, no 
relativismo em que vivemos tudo tem, aparentemente, 
a mesma importante, mas todos sabemos que não 
tem.  
 Os ponteiros do meu, dos nossos relógios tem de 
ser as pessoas, os afetos, porque são eles que marca-
ram verdadeiramente cada minuto, cada segundo da 
nossa existência. Como é inquietante para um padre, 
para um pai ou para um filho não ter tempo para os 
outros… mas também é verdade que Deus sabe como 
nos esforçamos por acertar os ponteiros em cada dia. 
 Depois de tudo, apercebi-me que não deixei Deus 
acabar a pergunta: Nuno… e se te pedisse para morrer 
hoje: para a preguiça, para o comodismo, para a     
indiferença perante os que sofrem e estão tristes...?  
Pois! Nem no silêncio da minha oração tive tempo para 
escutar o essencial: Deus! 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Por: Pe. Nuno Maiato 
——————————–———————- 

Não tive tempo para morrer! 

Cortejo de Oferendas 

Procissão de Velas 



 

Centro Sócio-Cultural de São Pedro apoia necessitados 
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 O Centro Sócio-Cultural de São Pedro 
(C.S.C. São Pedro) existe desde 1991, 
tendo sido criado com o objetivo de   
ajudar as pessoas mais desfavorecidas.  
 A sua primeira casa foi no Bairro de 
São Pedro (daí a sua designação), onde 
começou por ser dado apoio a crianças 
em idade escolar e às mães, através de 
atividades como a culinária, bordados e 
artesanato, entre outros trabalhos.    
Foram ainda realizados cursos de infor-
mática e de música. 
 Délia Leite recorda que mais tarde 
foram alargadas as valências, e passados 
cerca de seis anos a instituição começou 
por dar apoio domiciliário (acamados, 
doentes sem família, etc), sendo feita a 
higiene pessoal de idosos e jovens com 
dificuldade de locomoção, higiene habi-
tacional em alguns casos, e apoio alimen-
tar. 
 A par disso, a instituição tem ainda 
um centro de dia e de convívio, onde 
muitos idosos são acolhidos para passar 
o dia, sendo-lhes proporcionada alimen-
tação e respetiva medicação. 

 Segundo Délia Leite, é dado ainda 
apoio a muitas pessoas carenciadas exis-
tentes no concelho, através do forneci-
mento de refeições. 
 Além do festival de sopas, a institui-
ção realiza várias atividades ao longo do 
ano, dependendo da época. 
 O Centro Sócio-Cultural de São Pedro 
(C.S.C. São Pedro) está neste momento a 
ajudar, sob a forma de apoio domiciliá-
rio, mais de quarenta pessoas.  Ao nível 
de apoio aos mais novos, o ATL recebe 
diariamente 23 crianças. No centro de 
convívio estão 20 idosos, e dois no     
centro de dia, apoiados por mais de duas 
dezenas de funcionários. 
 Trata-se já de um número razoável, o 
que, segundo Délia Leite, só é possível 
através do voluntariado, sendo que no 
início se tornava mais difícil.  
 A responsável refere que “todos   
temos de nos empenhar nesta causa, 
temos que fazer o melhor em prol dos 
outros”. 

 Pelo segundo ano consecutivo, a Santa 
Casa da   Misericórdia de Santo António 
(Lagoa) venceu o “Festival de Sopas”,      
organizado pelo Centro Sócio-Cultural de 
São Pedro (C.S.C. São Pedro).  
 Em concurso estiveram 25 sopas, dos 
mais variados sabores, sendo que a grande 
vencedora deste ano foi o “Aveludado de 
couve-flor com bacon crocante”. Em segun-
do lugar ficou o Movimento de Jovens da 
Lagoa com o “Caldo Verde”, e a terceira 
posição foi para Inês Borges com a “Sopa de 
Peixe”. 
 Com a realização deste “Festival de   
Sopas”, o centro pretende angariar          
fundos para fazer face às necessidades e 
gastos diários da instituição. 
 Recorde-se que o I Festival de Sopas   
decorreu a 26 de outubro de 2013, com assi-
nalável êxito, tendo, porém, esta segunda   
edição superado todas as  expetativas. 

Instituição promoveu mais um Festival de Sopas 

As vários participantes no Festival de Sopas acompanhadas da Presidente da instituição. 

Novo edifício sede do Centro Sócio-Cultural de São Pedro. 

Primeiro edifício da instituição. 

Fotos: DL 



 Os antigos dirigentes do PSD da Lagoa foram recen-
temente homenageados pelo partido, numa sessão rea-
lizada na nova, e na qual marcou presença o Presidente 
do PSD Açores. 
 Tratou-se de uma homenagem que surge numa ação 
concertada para revitalização do partido no concelho, 
como sendo igualmente a primeira ação na sua nova 
sede. 
 Rui Menezes, o Presidente da Comissão Política     
Concelhia (CPC), adiantou ao nosso jornal que, de     
futuro, o objetivo passa por abrir a sede do PSD/Lagoa à 

população, e daí estarem a ser planeadas uma série de 
ações tendo em conta esse mesmo objetivo. “Ninguém 
pode perspetivar o futuro sem pensar no seu passado, e 
nós quisemos pensar e reconhecer o nosso passado”. 
 Na Lagoa, o PSD entende que o caminho correto é 
abrir o partido à sociedade, sendo que a sede será um 
espaço que servirá de palco não só a conferencias e/ou 
exposições, mas também de centro de explicações para 
os mais carenciados, entre outras atividades. “Este   
espaço é para o concelho, não é só para o PSD”, disse 
Rui Menezes ao Diário da Lagoa. 

 O responsável acredita que a sede do partido poderá 
ser utilizada pela população, independentemente da sua 
cor política. “Duma forma rigorosa conseguimos dispo-
nibilizar o espaço a tudo o que for instituições ou grupos 
que queiram reunir. O que nós queremos é que as     
pessoas ajudem o concelho”, referiu. 
 Rui Menezes adianta que este é apenas um dos pas-
sos para dar uma nova dinâmica ao concelho e, por isso, 
a sede está aberta a todos que queiram e possam      
contribuir para esse desenvolvimento. 

PSD homenageia antigos líderes do partido na Lagoa 
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Fotos: DL 

Foram dez os  
homenageados 

 
 Foram dez os antigos dirigentes que foram homena-
geados nesta sessão. Desde logo o primeiro Presidente 
do PSD Lagoa, Raulino da Silva Anselmo, que foi ainda 
Presidente da Câmara Municipal de Lagoa. 
 João Luís Soares foi outro dos homenageados, tendo 
sido Presidente da Comissão Política Concelhia de Lagoa 
(CPC) e vereador na autarquia. 
 Silvério Damião Leite foi Presidente da Assembleia 
Municipal de Lagoa e deputado municipal. Exerceu ainda 
o cargo de Vice-presidente da autarquia, tendo recebido 
a devida homenagem, assim como António Costa Varão, 
que foi Presidente da CPC, membro da Assembleia    
Municipal e deputado regional. 
 Primitivo Marques foi outro dos homenageados por 
ter sido Presidente da CPC de Lagoa. 

 Este foi um cargo igualmente desempenhado por 
Gustavo Frazão de Medeiros, que foi também vereador 
da autarquia, membro da Assembleia Municipal e      
deputado regional. Gustavo Medeiros foi ainda Conse-
lheiro Regional do partido. 
 Luis Filipe Mota exerceu igualmente o cargo de    
Presidente da CPC e Lagoa, tendo sido igualmente     
homenageado. 
 A homenagem foi feita também a Hélder Miguel   
Borges por ter desempenhado o cargo de Presidente da 
CPC e de deputado municipal. 
 Paulo Amaral Borges, outro dos homenageados, foi 
deputado municipal, Presidente da CPC, Conselheiro 
Regional e membro eleito da CPI de São Miguel. 
 Também o atual Presidente da CPC/Lagoa Rui Mene-
zes recebeu a devida homenagem. É atualmente     
membro da Assembleia Municipal, e já exerceu os     
cargos de vereador municipal de deputado regional. 
 

Duarte Freitas destaca  
evolução  

social-democrata 
 
 O líder regional dos social-democratas considera 
que, no último ano, o PSD/Lagoa tem vindo a ter uma 
grande evolução, quer seja na sua organização, quer seja 
no chamamento de quadros ou de novos militantes. 
 Segundo Duarte Freitas, existe uma dinâmica que se 
está a desenvolver e é com este trabalho de união que 
se poderá chegar mais à frente. “Só com este trabalho 
de formiguinha e de união se poderá propor, no futuro, 
melhores projetos, melhores soluções, e assim competir 
para vencer em próximos atos eleitorais”, referiu ao 
nosso jornal. 
 Diz o Presidente do PSD/Açores que a nova sede   
servirá para alavancar o partido no sentido de dar outro 
rumo ao concelho. 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Sessão de homenagem aos antigos e atuais dirigentes do PSD de Lagoa (Açores). 

Alguns dos homenageados pelo PSD Lagoa. 

Duarte Freitas e Rui Menezes. 

Fotos: DL 



 Um é meu neto, o outro era meu 

avô. Ele, o neto, apesar da tenra idade 
já “exibe” um espírito festivo que só 
tinha dado conta de existir nos idos 
anos em que o menos jovem era vivo. 
Para ser sincero, este que aqui 
“dedilha” fez a ligação entre gerações 
tão distantes, mas, também, tão perto.   
 Vem isto a propósito dos tempos 
que vivemos. É habitual dizer-se que a 
vida é uma festa. E é, apesar de        
algumas contrariedades que por vezes 
nos turvam a alma, temos é que vivê-la 
com intensidade, no sentido de partilha, 
amizade, compreensão, disponibilidade 
e evolução. Não só devemos 
“acompanhar” o subir de degraus numa 
vida, que são os anos que vamos dei-
xando para trás, como devemos 
“agarrar” os que estão a chegar, que se 
espera ainda sejam muitos. Foi o que 
me aconteceu no último fim de semana 
de Outubro. Halloween!  
 Esta “celebração festiva”, por mais 
que se queira falar dela, não é, ainda, 
uma tradição enraizada nos Açores.        
É sim e tão somente, uma importação 
das terras da emigração, que também 
nos oferece estes “presentes”, e que 
começou há poucos anos a ser vivida. 
Não fomos só nós que para a diáspora 
levamos as nossas tradições. As festas 
ou comemorações vividas no lado de lá 
do atlântico também cá chegaram,    
trazidas em malas de cartão ou em        
lágrimas contidas. Não entro aqui 
“nessa” do consumismo. Isto são contas 
de um outro “rosário”.   
 A alegria das crianças que naquele 
dia deambularam por ruas e ruelas é 
suficiente para deixar qualquer um feliz. 
Se calhar a maioria deles não sabe ao 

que vai nem porque se 
veste de forma carnava-
lesca para receber uns 
míseros rebuçados, mas 
vai porque os amigos vão, 
e porque para eles já é 
uma “tradição”.  
 No “nosso” tempo 
tinha-mos o “ pão por 
Deus” que, só não vai dar 
ao mesmo porque, se ca-
lhar, não era mais pobre, 
pelo contrário, tinha era 
menos alarido e não havia 

maquilhagens.  
 Acabado o Halloween e eis que nos 
chega o São Martinho. Sem ser padroei-
ro de nenhuma paróquia, que eu conhe-
ça, é “padroeiro” de muitos paroquia-
nos, ávidos de “novidades”. E aqui,    
nesta festa entra o meu avô.  
 De bruxas, vampiros, esqueletos e 
temores nunca quis saber. Mas 
“honrar” na plenitude e devoção o 
“amigo” Martinho, aí sim. Aí não falha-
va. E a fé era tanta que o bom do      
homem nunca renunciou ao seu santo 
devoto. Foram amigos muito respeita-
dores um do outro ao longo de uma 
vida. Isso sim, é uma tradição enraizada. 
E tanto assim é que, hoje em dia, até já 
existem irmandades. Que venha o São 
Martinho, com o seu verão, com a sua 
alegria e com bons “néctares”, para 
bem de todos. Idades diferentes, festivi-
dades diferentes, tradições diferentes.  
É o sinal dos tempos, a evolução, a      
mudança, o rejuvenescimento de uma 
“gente” que já foi criança, que viveu 
“coisas” bonitas, mas, se quiser ser   
parte integrante desta sociedade que 
segue a vida numa velocidade vertigino-
sa, tem que comemorar o Halloween e 
o São Martinho com a mesma 
“frescura”.  E, olhando em frente, se 
calhar já é tempo de tirar as “figuras” 
do presépio do presídio a que foram 
sujeitas durante os últimos meses, para 
não “embelorarem” ! 
  

Por: Jorge Machado 
——————————–———————- 

 Na minha crónica de falarei sobre a 

história do ensino na Ribeira Chã. A     
actividade lectiva na Ribeira Chã princi-
piou, em 1879 quando foi criada a Esco-
la Municipal, regida pela professora Ana 
Emília dos Santos Sousa, natural de    
Ribeira Chã e frequentada, por mais de 
30 alunos. 
É provável que antes de 1879 tivessem 
funcionado na Ribeira Chã, aulas parti-
culares diurnas para ambos os sexos e 
até cursos nocturnos para adultos do 
sexo masculino e que muitos alunos se       
deslocassem para a escola de Água de 
Pau, sede da freguesia. 
 Como acontecia no resto do conce-
lho, a Escola da Ribeira Chã funcionou 
desde a sua criação num edifício particu-
lar, podendo avaliar-se, pelo que se  
pôde recolher de informações, as redu-
zidas dimensões dessa instalação e as 
dificuldades de acomodação dos alunos 
que pela primeira vez ali encontraram 
espaço e acolhimento para receber as 
primeiras letras. 
 No ano de 1889, a escola, tal como a 
de Santa Cruz esteve para ser encerrada 
visto não haver, por parte da Câmara, 
possibilidades de proceder à conserva-
ção da mesma e pagamento às profes-
soras, uma vez que a Direcção-Geral de         
Contabilidade “não cumpria as suas 
obrigações”. Devido a essa situação, 
vários protestos, se ergueram por parte 
das famílias já bastante interessadas na    
instrução dos seus filhos, apelando para 
a continuidade da permanência da esco-
la na Ribeira Chã. 
 Devido a esses protestos a adminis-
tração municipal foi receptiva pois, por 
sugestão do administrador do concelho, 
a Câmara deliberou: “que essas escolas 

continuassem a funcionar, 
embora o pagamento das 
gratificações das respecti-
vas professoras tivessem 
de sair do cofre Municipal, 
quando por rigor devia sair 
da Caixa Geral de Depósi-
tos do fundo destinado à 
instrução”. 
 Até ao ano de 1901, no 
tempo da professora    
Beatriz Augusta da Costa, a 
Escola da Ribeira Chã man-
teve-se em situação Muni-

cipal, passando a partir de 13 de Dezem-
bro de 1902 a Escola Oficial, outra justa 
situação alcançada, porquanto era     
evidente a vantagem do ensino em     
paralelismo pedagógico com as outras 
escolas do reino. 
 Só por uma vez, em 1932, a escola 
deixou de funcionar por falta de casa 
onde pudesse continuar a ser instalada, 
só voltando à actividade em 6 de Janeiro 
de 1935, data que foi inaugurado o edi-
fício que ainda hoje existe. 
 Em Fevereiro de 1955, 76 anos    
depois da criação do ensino primário na 
Ribeira Chã e com uma população esco-
lar a    atingir uma média de 80 alunos, 
foi criado um posto escolar, e que em 5 
de   Dezembro de 1957 por deliberação 
da Junta Geral do Distrito é suspenso, e 
convertido em escola mista em lugar 
feminino e criado o primeiro lugar     
masculino. 
 Em 1970, por decreto da Junta Geral 
é criado o Ciclo Complementar do      
Ensino Primário, passando a escolarida-
de     obrigatória dos 4 para 6 anos. O 
funcionamento começou a 1 de Outubro 
de 1970, sob a regência da professora      
Antonieta da Rosa, que desde 1936 
exercia o magistério na freguesia da 
Ribeira Chã, com dedicação e zelo. Em 
Novembro de 1978 a professora Maria 
de    Lourdes Pacheco, iniciou as suas 
funções no Posto Oficial de recepção da 
Telescola, expressamente criado pelo 
Governo Regional, no seguimento dum 
desejo manifestado pelo povo desta 
freguesia. 
 Em 2012 o Governo Regional dos 
Açores resolvia extinguir para sempre o 
ensino primário na Ribeira Chã, passan-
do os alunos a irem para a nova escola 
de Água de Pau a partir de Setembro de 
1912. O edifício é hoje em dia o Centro 
Cultural Padre João Caetano Flores. 

Por: José Miguel Amaral 
——————————–—-—————– 
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O Ensino primário na Ribeira Chã Con … tradições 
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Santiago quer ser o campeão da AFPD 

Fotos: DL 

 O Santiago Futebol Clube pretende regressar à liga 
Meo Açores para a próxima época. O objetivo foi assu-
mido pelo presidente do emblema pauense, Octávio 
Cabral, que ao nosso jornal não escondeu a ambição de 
ser campeão e regressar o mais rapidamente possível a 
uma competição da qual considera ter sido despromovi-
do injustamente. 
 A conturbada descida de divisão no final da época 
passada ainda tem repercussões no Santiago Futebol 
Clube que por via disto sofreu um corte considerável 
nos apoios que vinha recebendo da Direção Regional do 
Desporto. 
 "Estamos a falar de menos 15.300 euros", realçou, 
explicando que a isto acresce ainda o valor de cerca de 
três mil euros pagos a um advogado que está com todo 
este processo entre mãos pois "nós (Santiago) temos 
ainda esperança em vencer o recurso apresentado em 
tribunal civil e no final deste mês já saberemos se o 
mesmo foi aceite ou não pela juíza". 
 Polémicas à parte, o projeto da presente temporada 
do Santiago passa, então, pela conquista do ceptro de 
campeão micaelense, mas sempre com a chamada 
"prata da casa". 
 Com mais de meio século de existência, o Santiago 
Futebol Clube tem sido o grande baluarte em termos 
desportivos da vila de Água de Pau, especialmente no 
que concerne aos seus escalões de formação, criando 
condições para o surgimento de mais e melhores atletas 
formados no concelho. 
 "A nossa equipa é formada, cada vez mais, por joga-
dores de Água de Pau, pois é desta vila que nós somos e 
temos de aproveitar o que de bom nós temos", realçou. 
 Com um plantel de 26 jogadores, Octávio Cabral 
realçou o facto da grande maioria deles, cerca de 21, 
serem oriundos dos escalões de formação pauenses e 
da própria vila de Água de Pau, sendo que os reforços 
de fora do concelho foram ponderados e apenas visa-
ram os que fossem uma mais-valia para o plantel à or-
dem do treinador Sérgio Santos. 
 E é com este jovem treinador que conhece bem os 
cantos à casa que o Santiago espera conseguir os seus 
objetivos. Com um saldo inicial (à data desta reporta-
gem) de três vitórias, um empate e uma derrota, o   
arranque da temporada não foi o melhor, mas, segundo 

o presidente do emblema pauense "a equipa está atual-
mente a dar uma resposta bastante positiva com os 
resultados a aparecerem e estamos no caminho certo". 
 Aliás, o envolvimento da própria população de Água 
de Pau é notória, quer a nível de estrutura diretiva e de 
logística, quer a nível de assistência aos jogos. 
 "Quando se tem mais jogadores de Água de Pau, 
começam a aparecer mais espectadores na bancada. 
Com as vitórias esse número aumenta e é isso que    
temos vindo a assistir", referiu à nossa reportagem. 
 Reportando-se à formação que tem vindo sendo 
encetada no clube, Octávio Cabral explicou que atual-
mente a mesma engloba quatro escalões, para além dos 
traquinas, movimentando cerca de 100 atletas jovens e 
em que 90% é oriunda de Água de Pau. 
 Importante têm sido igualmente as infraestruturas 

modernas que este clube possui, designadamente a sua 
sede social aliada às boas condições do Campo          
Municipal Mestre José da Costa Leste e que permitem 
desempenhar bem o trabalho de formação deste clube. 
 Estas são as grandes metas para os próximos anos 
no Santiago Futebol Clube; continuar a desenvolver o 
seu trabalho nos escalões de formação, alimentando a 
sua equipa sénior com jogadores da casa e que sintam 
diariamente o peso da camisola do emblema pauense. 
 Para já, os resultados que têm vindo a ser consegui-
dos pela equipa sénior alimentam a esperança de um 
regresso à liga Meo Açores sempre a dignificar a vila de 
Água de Pau e o Concelho de Lagoa. 
 

DL/CR 
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Suplentes convocados para um dos jogos do Campeonato de São Miguel. 

Octávio Cabral, Presidente do Santiago F.C. e o treinador Sérgio Santos. 



 O Pavilhão da Escola Secundária de 
Lagoa recebeu, em outubro, uma demos-
tração e um torneio aberto de Badmín-
ton, organizados pela Associação de   
Badmínton de São Miguel (ABSM), em      
colaboração com a Pousada de Juventu-
de de Lagoa.  
 A associação, fundada há nove anos 
(a 25 de setembro de 2005), conta      
atualmente com cerca de 600 atletas, 
sendo que a grande aposta está na     
formação.  
 Segundo o seu presidente, Rui Costa, 
esta aposta tem como objetivo de médio 
e longo prazo estar ao nível dos atletas 

da Madeira e do continente português, 
considerando que “é preciso começar-se 
o mais cedo possível, 7 ou 8 anos é a  
idade ideal”.  
 Trata-se de 400 alunos nas escolinhas 
e 200 em competição com mais de 12 
anos, distribuídos por dez clubes, numa 
modalidade que é praticada nas ilhas de 
Santa Maria e de São Miguel.  
 Vila do Porto (1), Ribeira Grande (3), 
Ponta Delgada (6), são os concelhos onde 
a modalidade é praticada atualmente. 
 Na Lagoa apenas o CALAG tem alguns 
jovens na formação sendo que a         
modalidade já foi praticada através do 

Clube Desportivo Escolar mas atualmente 
está parada devido à falta de treinador.  
Segundo Rui Costa, esta é, de resto, uma 
das atuais dificuldades da modalidade.  
 O presidente da associação recorda 
que foram feitas inúmeras formações, 
mas que se ficou apenas por ai, não    
sendo concluído o curso. Atualmente 
existem 12 treinadores de badmínton 
para os cerca de 600 atletas, o que é   
manifestamente pouco. 

DL 

  

Lagoa recebeu demonstração e torneio de Badmínton 

____________________________________________________________________ ___________________________________________________________________
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Fotos: DL Demonstração da modalidade aos jornalistas. 

Alguns dos atletas participantes acompanhados pelos responsáveis da ABSM. 

Página 12 DESPORTO/ PUBLICIDADE      Diário da Lagoa | Novembro de 2014        



 A equipa do Operário está apurada 
para a quarta eliminatória da Taça de 
Portugal, onde irá defrontar o Vizela, 
equipa que milita no Campeonato Nacio-
nal de Seniores, Série B. 
 O sorteio da prova, realizado na sede 
da Federação Portuguesa de Futebol, 
ditou que a equipa da Lagoa se irá deslo-
car ao norte do país. O encontro disputa-
se no Estádio do Futebol Clube de Vizela 
(distrito de Braga), a 23 de novembro.  
  Para o  treinador da equipa principal 
do Operário o sorteio não foi favorável 
aos fabris pelo facto de, na próxima   
eliminatória, a equipa da Lagoa ter que 
jogar fora de portas. 
 Mas André Branquinho refere, por 
outro lado, que o sorteio deu também a 
legitimidade de pensar em ultrapassar 
mais esta fase da prova, uma vez que, 
embora respeitando sempre o adversá-

rio, existe total confiança no valor do 
plantel. 
 “O Vizela tem jogadores experientes 
deste e de outros campeonatos. Sabe-
mos que poderá ser um jogo de tripla, 
mas esperamos vencer, é esta a nossa 
ambição”, referiu o técnico. 
 André Branquinho adianta ainda que 
o adversário está ao nível do Operário. 
“Respeitamos o Vizela mas respeitamos 
ainda mais a nossa equipa”, disse. 
 Na opinião do treinador do Operário 
estas são duas equipas que se podem 
igualar em termos de qualidade e neste 
encontro vai sair vencedora a que tiver 
mais atitude e mais vontade de ganhar. 
 De recordar que o Operário chega a 
esta eliminatória depois de ter deixado 
pelo caminho o Tirsense (vencendo por 3
-1 na partida disputada na Lagoa, na  
terceira ronda da prova) e o Lusitano de 

Vildemoínhos (3-1 na segunda eliminató-
ria, através do desempate por grandes 
penalidades, após 1-1 no tempo regula-
mentar). 
 

 Época está de encontro 
às expetativas  

 
 Num balanço à participação no Cam-
peonato Nacional de Seniores, o treina-
dor faz um balanço positivo, contando a 
equipa, em sete jogos, com uma derrota 
e seis vitórias consecutivas. 
 Segundo André Branquinho, a meta 
inicial era, de partida em partida, somar 
os três pontos, e isso tem vindo a ser 
conseguido, à exceção da primeira jorna-
da. 
 O técnico fabril refere que a equipa, 
apesar de ser constituída por jogadores 
que chegaram este ano ao clube e por 
jogadores de idade muito baixa para esta 
divisão, tem honrado muito bem a cami-
sola do Operário. 
 “Temo-lo feito duma forma muito 
séria, competente e profissional”, refere 
o treinador. 
 

Aposta na formação 
 
 “Poderemos não ser a melhor equipa 
na formação, mas somos a equipa que 
mais e melhor aposta nos escalões de 
formação”, diz André Branquinho em 
relação à aposta que tem sido feita na 
formação do clube. 
 O técnico refere ser esta uma aposta 
real e não em busca da publicidade. “O 

Operário trabalha para aproveitar os 
nossos valores duma forma efetiva e 
real, e é o que temos feito, e a aposta 
tem sido visível, com vários jogadores da 
formação que têm vindo a ser chamados 
à equipa principal”. 
 André Branquinho diz que a aposta 
do clube, também neste âmbito, é visível 
e real, não apenas para o “show off”. 
 “A nossa aposta é verdadeira.        
Sabemos que o alicerce do nosso traba-
lho para o futuro está na formação, e 
esta vai ser uma aposta continuada,   
duma forma cada vez mais exigente da 
nossa parte, sendo que os jogadores têm 
de perceber que é preciso exigência para 
pertencer ao plantel sénior”, conclui o 
técnico. 

DL 

Operário luta pela permanência na Taça de Portugal 
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Equipa do Operário antes do início da partida. Os jogadores têm demonstrado união e vontade de vencer. 

Dois dos juniores do Operário à    
disposição da equipa sénior. André Branquinho, o treinador da equipa principal do Operário. 
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 Nos primeiros anos do século XX, com a iluminação 

elétrica pretendia-se garantir bem-estar e qualidade de 
vida às populações, permitindo o desfrutar de um     
espaço em período noturno, prevenindo a criminalida-
de, embelezando áreas e monumentos, valorizando  
prédios e  paisagens, orientando percursos e permitindo 
o     melhor aproveitamento de áreas de lazer.  
Por outro lado, favorecia o comércio, o turismo, a ativi-
dade cultural, bem como o desenvolvimento social e          
económico da população. 
 A iluminação pública era uma das competências da 
Câmara Municipal da Lagoa. Na ata da sessão ordinária 
de 4 de março de 1911, o Presidente informou que o 
contrato da iluminação pública, celebrado em 1904  
entre a Câmara e o concessionário, abrangia um total de 
150 lâmpadas para a Vila e Água de Pau mas, quando se 
fez a sua distribuição, verificou-se que eram insuficien-
tes então, em sessão de 15 outubro de 1904, deliberou 
aumentar o número de lâmpadas e procedeu-se à sua 
instalação. 
 Em 1914, surgiu uma grande discussão numa        
reunião extraordinária sobre a importância da ilumina-
ção pública a luz elétrica. Referiu-se que a Câmara deve-
ria dar o seu parecer se consideraria ou não de utilidade 
pública as instalações elétricas existentes e, depois de 
discutido o assunto, foi decidido que era de grande   
proveito para o Concelho, pois a luz elétrica era o       
melhor dos sistemas de iluminação, em vez da deficien-
te, perigosa e excessivamente incómoda luz de petróleo. 
A Câmara acrescentou que a empresa fornecedora podia 
e devia dispor, para o público, de luz mais barata esten-
dendo assim, este melhoramento aos menos   favoreci-
dos, já que todos os mecanismos da empresa eram mo-
vidos a água, achando, por isso, que as tarifas máximas 
em vigor eram inaceitáveis. Avaliou-se o     fornecimento 
e concluiu-se que as instalações elétricas, no concelho, 
satisfaziam as exigências do fornecimento de energia, 
tanto para a   iluminação pública, como para a particu-
lar. No entanto, destacaram-se os problemas pontuais 
como o mau tempo e os fortes vendavais    frequentes 
na ilha, dando-se interrupções de corrente por os fios se 
tocarem ou por postes derrubados pela     violência dos 
temporais. Contudo, como a empresa  fazia todo o pos-
sível para  evitar tais interrupções, estas eram cada vez 
mais raras. 
 Nesta mesma reunião, observou-se os benefícios da 

eletricidade para a atividade industrial do concelho,   
apesar do queixume dos industriais sobre o preço     ex-
cessivo desta energia. De igual modo, o comércio lucrara 
com o estabelecimento da luz elétrica, ficando ao abrigo 
do perigo de incêndios e de explosões que oferecia o 
petróleo e o gás, como igualmente lucrou a higiene    
pública pois o fumo repugnante do petróleo e o cheiro 
nauseabundo do gás era prejudicial à saúde. 
 Todavia, a eletricidade ainda gerava alguns descon-
tentamentos. Um deles era a questão da segurança, pois 
as linhas não se encontravam devidamente resguarda-
das e faltando-lhes proteção, no crescimento de ruas e 
no atravessamento de quintais e casas. Outro problema, 
continuamente apresentado, era o preço da eletricida-
de. António Cordeiro, gerente da Empresa de Eletricida-
de e Gás de Ponta Delgada, concessionário do forneci-
mento da iluminação pública a luz elétrica do concelho, 
acordava, por vezes, o preço da iluminação pública que 
tinha de ser elevado de acordo com a lei. Tomando-se 
por base o preço mensal de 5$34 porque era fornecida a 
particulares, cada lâmpada elétrica de 16 velas, sendo 
de 170 o número de lâmpadas elétricas de 16 velas da 
iluminação pública do concelho, este tinha de pagar 
anualmente, à dita empresa 5.574$96, a começar a 1 
Janeiro 1928, isto é, 50% a menos do que era vendida a 
particulares. Em 1930, o mesmo gerente compareceu na 
Câmara da Lagoa e disse que, tendo terminado o prazo 
estabelecido para o fornecimento da iluminação pública 
do concelho a luz elétrica, propunha uma renovação do 
mesmo contrato por mais 15 anos, tornando-o extensivo 
ao fornecimento de energia aos particulares, para ilumi-
nação, força motriz e aquecimento. Apresentou várias 
condições, entre elas que o número de lâmpadas a em-
pregar na iluminação pública fosse de 242 lâmpadas de 

16 velas, 7 lâmpadas de 25 velas, 4 lâmpadas de 50   
velas, 1 lâmpadas com 100 velas que seriam colocadas 
nos sítios que fossem fixados pela Câmara. No contrato 
estabelecido, competia à Empresa a aquisição e conser-
vação de todos os aparelhos e o fornecimento do mate-
rial para a produção de energia elétrica, bem assim   
como a montagem da rede de distribuição, ficando a 
cargo da Câmara apenas a substituição das lâmpadas 
empregadas na iluminação pública, anilhas, suportes e         
abat-jours. 
 A iluminação elétrica chegou também ao interior dos 
edifícios, sendo feita a referência às escolas de Instrução 
Pública, através dos ofícios enviados pelos professores, 
para que ficasse paga a despesa da iluminação, dos     
cursos noturnos, tão importantes para alfabetizar a    
população lagoense. A título de exemplo, a professora 
oficial da escola do sexo feminino de Água de Pau,         
D. Beatriz Augusta da Costa, pediu que lhe fosse          
dispensada a luz necessária para continuar a lecionar, 
até julho, seis alunos que propunha para exame do   
primeiro grau. Outro caso foi o da professora oficial da 
escola mista de Instrução Primária da Ribeira Chã,    
Francelina Olímpia de Medeiros Paiva, que remeteu a 
conta da   despesa com a iluminação do curso noturno, a 
seu cargo, durante o ano letivo que havia findado. 
 Em conclusão, na imagem, um pouco mais recente 
do que os dados descritos, podem-se ver fios elétricos   
e candeeiros na fachada da Igreja.  
 

Sandra Monteiro   
CHAM – FCSH/NOVA-UAc  

ICPJJT  

Como era antigamente? 
ILUMINAÇÃO PÚBLICA E LUZ ELÉTRICA 

Igreja de Nossa Senhora do Rosário,  Lagoa, finais da década de 40 
Facebook, História dos Açores 
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Ouça em: http://diariodalagoa.com 
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Carneiro  

A vida afetiva apresenta 
dados objetivos para tomar decisões 
importantes, de forma a poder consoli-
dar as relações existentes. 
 
A nível profissional é fundamental   
planear melhor as suas atividades e 
decisões, com mais rigor e disciplina. 

 
Touro  

A vida afetiva marca uma 
conjuntura tranquila que permite sere-
namente atuar com segurança e man-
ter posições satisfatórias. 
 
A nível profissional poderá sentir     
alguma desmotivação, mesmo assim 
faça determinantemente valer os seus 
argumentos. 

Gémeos  

A vida afetiva depende, em 
grande parte, da capacidade de saber 
comunicar e interpretar devidamente 
as outras pessoas. 
 
A nível profissional é crucial evitar   
esquecimentos que podem complicar o 
desempenho das suas responsabilida-
des. 

Caranguejo 

A vida afetiva reflete certas 
atitudes imaturas e instintivas, por   
conseguinte, reflita melhor a maneira 
de se fazer compreender. 
 
A nível profissional são necessárias 
atitudes corajosas e frontais, para   
conseguir atingir situações de trabalho 
mais vantajosas. 

Leão 

A vida afetiva define uma 
fase movimentada e exigente; contu-
do, terá capacidade para superar    
dificuldades que possam surgir. 
 
A nível profissional poderá haver lugar 
a definições ou novas opções na carrei-
ra, mas tente concluir as tarefas em 
curso. 

Virgem 

A vida afetiva favorece os 
relacionamentos e pautará os seus 
comportamentos por grande maturida-
de. 
 

A nível profissional é possível que   
passe por algumas dificuldades econó-
micas, entretanto, não se deixe intimi-
dar ou desmotivar. 

HORÓSCOPO 
Balança 

A vida afetiva evolui de   
forma favorável e permite renovar as 
relações, modificando algumas rotinas 
em vez de provocar rutura. 
 
A nível profissional a grande força das 
suas convicções será uma mais-valia, 
para atingir todas as metas pretendidas. 

Escorpião  

A vida afetiva assinala o êxi-
to sentimental, contudo, evite a falta de 
confiança em acontecimentos negativos 
recentes. 
 
A nível profissional começa algumas que-
bras de motivação ou criatividade, mas 
subitamente encontrará sucesso na car-
reira. 

Sagitário 

A vida afetiva indica uma 
grande intensidade passional, entretan-
to, há a possibilidade de afastamento de 
uma amizade muito próxima. 
 
A nível profissional este período indica 
que entrará numa fase mais positiva e 
pode concluir negociações ou processos 
pendentes. 

Capricórnio 

A vida afetiva progride satis-
fatoriamente e transmite, às pessoas à 
sua volta, a sensação que atravessa um 
período harmonioso. 
 
A nível profissional poderá sentir evolu-
ções espetaculares e existe a possibilida-
de de reforço das  responsabilidades. 

Aquário 

A vida afetiva promete ser 
muito emocionante e, desta forma, é 
altura de investir nos afetos procurando 
dar o melhor de si. 
 
A nível profissional abrem-se novas pers-
petivas de trabalho e expansão de novas 
abordagens, porém, analise tudo de for-
ma realista. 

Peixes 

A vida afetiva aponta a ne-
cessidade de promover relações mais 
equilibradas, evidenciando confiante-
mente os seus sentimentos. 
 
A nível profissional a conjuntura é favo-
rável a acordos e negociações. 
 
Desenvolva as suas atividades com dedi-
cação e competência. 
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 O Dia de São Martinho é celebrado 
anualmente a 11 de novembro, e este 
ano, aproveitando o fim de semana, 
serão várias as festividades que se irão 
realizar a partir deste sábado, dia 08 de 
novembro, no concelho de Lagoa. Este 
dia é uma das celebrações que marcam 
o Outono. 
 A lenda de São Martinho conta que 
certo dia, um soldado romano chama-
do Martinho, estava a caminho da sua 
terra natal. O tempo estava muito frio 
e Martinho encontrou um mendigo 
cheio de frio que lhe pediu esmola. 
Martinho rasgou a sua capa em duas e 
deu uma ao mendigo. De repente o frio 
parou e o tempo aqueceu. Este aconte-
cimento acredita-se que tenha sido a 
recompensa por Martinho ter sido bom 
para com o mendigo. 
 A tradição do Dia de São Martinho é 
assar as castanhas e beber o vinho no-
vo, produzido com a colheita do verão 

anterior. 
 Por norma, na véspera e no Dia de 
São Martinho o tempo melhora e o sol 
aparece. Este acontecimento é conhe-
cido como o Verão de São Martinho. 
 

Frases e Provérbios de  
São  Martinho 

 
- No dia de S. Martinho, vai à adega e 
prova o vinho. 
- Por S. Martinho semeia fava e o linho. 
- Se o inverno não erra o caminho,       
tê-lo-ei pelo S. Martinho. 
- Se queres pasmar o teu vizinho, lavra, 
sacha e esterca pelo S. Martinho. 
- No dia de S. Martinho, castanhas, pão 
e vinho. 
- No dia de S. Martinho com duas casta-
nhas se faz um magustinho. 
 

São Martinho é também  
celebrado na Lagoa 

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
–
—

—
-—

—
-—

—
—

—
—

—
—

–
—

—
—

—
—

—
–
—

—
—

—
-—

--
 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________Pub 

 A patinadora Lia Moreira terminou a 
sua participação na “Taça da Europa Lu-
so 2014”, com um fantástico 9º lugar 
entre 15 patinadoras participantes.  
 A atleta do Clube de Patinagem de 
Santa Cruz, Lagoa, competiu no escalão 
Juvenil Feminino. 
 A competição realizou-se entre 28 de 
outubro a 1 de novembro. Em prova 
estiveram 208 atletas a representar nove 
países, sendo que Portugal, foi o segun-
do mais representado com 24 atletas, 
entre os quais a patinadora açoriana . 
 Esta foi a primeira vez que a jovem 
patinadora esteve numa prova internaci-
onal.  
 Em declarações ao nosso jornal, a 
atleta já havia dito que este era um   
sonho de há muito e para o qual traba-
lhou intensamente. 
 A participação deixou a atleta e o 
treinador, Geraldo Andrade, satisfeitos. 

Lia Raposo terminou Taça da 
Europa em 9º lugar 

 No âmbito de mais um aniversário da Associação    
Musical da Lagoa, o Cine Teatro Lagoense Francisco 
D’Amaral será palco do Festival de Bandas e Filarmóni-
cas "António     Moniz Barreto", a  ter lugar nos dias 28 e 
29 de novembro. 
 No primeiro dia do Festival terá lugar um debate 
sobre “A importância e atual realidade das Bandas Filar-
mónicas e da Associação Musical”, tendo como orado-
res Sandra Moniz (Presidente da Sociedade Filarmónica   
Estrela D’Alva), Graça Andrade (Presidente da Socieda-
de Filarmónica Fraternidade Rural), Paulo Cordeiro 
(Presidente da Sociedade Filarmónica Lira do Rosário), 

Aquiles Preto (Diretor Pedagógico da Associação Musi-
cal) e Marco Torre (Presidente da Federação de Bandas    
Filarmónicas dos Açores). 
 Ainda no dia 28 de novembro terá inicio o Festival 
“António Moniz Barreto” com a atuação das Bandas 
Filarmónicas Estrela D’Alva e Fraternidade Rural. 
 No dia 29 de novembro o festival terá a sua continui-
dade com a atuação das Bandas Filarmónicas União   
Progressista e Lira do Rosário. 
 A “Associação Musical de Lagoa” foi formalmente 
constituída no dia 30 de Novembro de 2007. Trata-se de 
uma Associação que tem como principal objetivo divul-
gar a cultura musical no Concelho de Lagoa.  
  A Associação Musical de Lagoa funciona em duas  
valências: uma Orquestra Ligeira e uma Academia de    
Música. 
  Segundo Norberto Ponte, o presidente da Associa-
ção Musical, a academia tem um quadro docente de 
excelência, tudo professores licenciados e alguns do 
quadro do próprio Conservatório Regional de Ponta 
Delgada.  
  O objetivo da academia é ir ao encontro das crian-
ças, levando-as a tocar o que gostam, para que estas 
tenham um gosto maior pela música.  
  O responsável diz notar-se que os jovens têm inte-

resse pela música, e todos os anos são cerca de 20 as      
crianças que entram para a academia, entretanto subs-
tituindo outros que vão saindo.  
  Quanto ao plano de atividades da Associação Musi-
cal de Lagoa, têm sido realizadas algumas atividades, 
não tanto como pretende a atual direção.  
  Segundo Norberto Ponte, a associação já quis proto-
colar com as várias filarmónicas do concelho, mas tem 
sido difícil, já que estas têm as suas próprias escolas,  
embora considera que com a colaboração quem fica a 
ganhar são as bandas filarmónicas.  
  O presidente da Associação Musical considera que, 
por outro lado, as bandas filarmónicas terão sempre o 
seu futuro garantido, apesar das dificuldades, sendo na 
sua opinião, das últimas instituições a desaparecer.  
  A Associação Musical tem igualmente uma orques-
tra ligeira mas que não tem sido muito solicitada. Neste 
campo, Norberto Ponte aponta o dedo à crise financeira 
atual.  
  A orquestra é atualmente composta por 50% de   
músicos da Lagoa, e os restantes são recrutados de fora 
do concelho, tendo em conta as próprias solicitações. 
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