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A arte bonecreira
mantém-se viva no
concelho de Lagoa

Assembleia
Municipal aprova
Plano e
Orçamento da CML
O Orçamento e as Grandes Opções do
Plano da Câmara Municipal de Lagoa para
2015 foram aprovados por maioria, em
Assembleia Municipal, depois da aprovação, por unanimidade, em reunião de
câmara.
Págs. 05

Rosário recebe
Mercadinho de
Natal 2014
A Praça de Nossa Sr.ª do Rosário acolhe, este
ano, a 4ª edição do Mercadinho de Natal,
com a aposta noutro espaço. Esta é uma iniciativa de carácter cultural e recreativo, organizada pela Autarquia Lagoense, pelo NELAG e
Junta de Freguesia local.
Pág. 12

Basquetebol está
em crescimento

Foto: DL

António Amaral, um dos bonecreiros existentes na Lagoa.

Págs. 10 e 11

Vale de descontos no interior [pág. 06]

A Associação Juvenil Clube Operário Desportivo tem à sua responsabilidade, desde
2010, a modalidade de Basquetebol. Atualmente são cerca de 140 os jovens que praticam este desporto, com destaque para o
setor feminino que tem vindo a crescer,
representando cerca de 60% dos atletas.
Pág. 15
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PCP quis saber quais os problemas que afligem os lagoenses

O PCP defende outro modelo de habitação nos Bairros Sociais. Aníbal Pires diz ser necessário corrigir os erros do passado.
A organização da Lagoa do PCP e o Deputado do PCP
na Assembleia Regional dos Açores, Aníbal Pires, organizaram e realizaram um conjunto de visitas e reuniões no
Concelho da Lagoa.
Desta forma, entre os dias 19 e 22 de novembro, o
deputado e elementos da organização contactaram com
a população lagoense e com algumas das instituições do
Concelho, para aprofundar o conhecimento concreto
dos problemas existentes e contribuir para a sua solução.
Grande importância tiveram as visitas realizadas (e
em particular as que tiveram como objetivo o Bairro de
São Pedro, conhecido como Bairro dos Pescadores, na
freguesia do Rosário, o Regato da Refuga, o Cabo da
Vila, a orla marítima e o Bairro da Longueira, na freguesia de Santa Cruz), onde o PCP procedeu ao levantamento de situações a precisar de uma rápida intervenção. É
o caso, por exemplo, das profundas cavidades que se
encontram ao longo do leito do Regato da Refuga, que é
urgente dotar de proteção, ao fim de evitar graves
acidentes, ou da existência de um esgoto a céu aberto
que ainda escorre pela ribeira na zona do Cabo da Vila,
bem como da falta de uma creche e de equipamentos
para a infância na freguesia de Santa Cruz. Verificou-se
ainda a existência de algumas casas devolutas e degradadas que facilmente se podem tornar lugares de
reunião para atividades ilícitas de vário género.
No Cabouco emergiu a necessidade de melhorar o
acesso que, junto da zona dos Portões Vermelhos, liga a
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zona industrial da Chã do Rego d'Água à cidade da Ribeira Grande, tendo sido igualmente verificada a utilidade
que teria, especialmente para os mais idosos, a abertura
de um loja RIAC naquela freguesia.
Estes e outros assuntos foram abordados aquando
das reuniões tidas com a Esquadra da PSP de Lagoa,
com as Juntas de Freguesia de Santa Cruz e do Cabouco,
bem como com o Presidente da Câmara da Lagoa. Para
além de assinalar os problemas que lhes foram comunicados pela população, no decorrer das várias reuniões o
PCP procurou naturalmente aprofundar o seu conhecimento dos projetos, dos anseios e das dificuldades de
atuação das diversas instituições e dos órgãos do poder
local democrático, cujo trabalho considera ser da maior
importância e utilidade, especialmente num quadro
como o atual, marcado por políticas nacionais que muito contribuíram para o extremo agravamento das condições de vida de grandes grupos de pessoas.
Como resposta política a alguns dos problemas que
foram identificados durante esta visita, a Representação
Parlamentar do PCP vai propor para o Concelho da
Lagoa, em sede do Plano e Orçamento regionais para
2015, o apoio à construção de uma Creche e Jardim de
Infância na freguesia de Santa Cruz; a construção de um
novo edifício para o Posto de Saúde de Água de Pau; a
melhoria da acessibilidade entre o Parque Industrial da
Chã do Rego de Água e a via rápida Lagoa-Ribeira
Grande, assim como a requalificação, ampliação,
proteção e ordenamento do Porto dos Carneiros.
Antiga fábrica do álcool mereceu atenção do PCP.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Já não quero ser bom menino!
A Leopoldina foi despromovida: de rainha passou

Por: Pe. Nuno Maiato

——————————–—————–——————-——

a dama de companhia da Popota. A popular hipopótamo roubou o Trenó ao Pai Natal. O velhinho de barbas
fez-se clone de São Nicolau. O Santo Bispo de Tours,
sem saber, quebrou com o Menino Jesus de barro que
estava deitadinho nas palhinhas. Perante os factos,
recuso-me a ser bom menino neste Natal.
Nas últimas décadas, várias foram as personagens
que motivaram um autêntico negócio no seio das famílias, isto é, os adultos exigem um bom comportamento às crianças em troca de um(s) presente(s) pelo
Natal.
Neste «reality show» familiar, as coisas acontecem
como na televisão, durante dois ou três meses estas
figuras entram-nos pela casa a dentro, sentem-se connosco à mesa e tornam-se o centro das conversas, mas

com a mesma rapidez com que as tornamos estrelas,
devolvemo-las ao esquecimento.
Na verdade, com o passar dos anos apercebo-me
que todos somos passageiros na eterna viagem da vida
e, por isso, não vale a pena entrar em jogos de consumismo porque as verdadeiras personagens do Natal
são duas: eu (tu) e Jesus.
Assim sendo: «Meu querido Jesus, não quero ser
bom menino, nem ser reconhecido com tal pelos que
me rodeiam em cada Natal. Apenas quero ser menino
carente do teu amor e da tua graça, para que juntos
possamos, em cada dia, fazer de mim, melhor pessoa,
melhor cristão e melhor padre! Porque como diz Santa
Teresa de Avila: Nada nos deve angustiar, nem assustar, tudo passa. Só Deus permanece o mesmo. A paciência tudo alcança. Quem Deus tem nada lhe falta.
Deus só basta.»
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Clube Europeu da EBI de Água de Pau

Alunos apresentaram o seu projeto “Os Açores e a Europa”
No dia 7 de novembro de 2014, o
Clube Europeu da EBI de Água de Pau
apresentou publicamente o seu Projeto
“Os Açores a Europa II”, que pretende
dar continuidade ao trabalho desenvolvido no ano letivo anterior, que levou um
grupo de 18 elementos ao Parlamento
Europeu e à Comissão Europeia, em
Bruxelas. Pelo trabalho realizado anteriormente, o Clube Europeu da EBI de
Água de Pau foi classificado como um
dos melhores Clubes Europeus do País,
no Concurso de Financiamento de Clubes
Europeus do Ministério da Educação,
tendo sido distinguido com uma Menção
Honrosa de entre centenas de Clubes
Europeus, num concurso que se destina a
todos “os estabelecimentos de ensino
público, particular e cooperativo e a
todas as escolas das Regiões Autónomas
dos Açores e da Madeira que tenham um
Clube Europeu em funcionamento e devidamente registado na Base de Dados
da Rede Nacional de Clubes Europeus”.
O tema a concurso era “Portugal no
Centro da Europa – contributos portugueses para a construção europeia” e
tinha como critérios a adequação dos
objetivos específicos e resultados esperados, a originalidade/criatividade, a sustentabilidade/exequibilidade e Impacto/

efeitos multiplicadores. Da lista de classificação final, com nove Clubes, o Clube
Europeu da EBI de Água de Pau, o único
destacado dos Açores e da Madeira, viu
assim reconhecido o seu trabalho e
empenho na divulgação da União Europeia, das suas instituições e das suas políticas.
Este ano letivo, o Clube, coordenado
pelo professor José Carlos Pereira, tem a
colaboração dos professores Lúcia Torres, Graça Sociedade, André Vaz e Vera
Rocha e conta com a participação semanal de 25 alunos inscritos. Os principais
objetivos são: (1) Conhecer a União Europeia, suas instituições e suas políticas. (2)
Potenciar o diálogo estruturado entre os
jovens e os decisores públicos. (3)
Participar na discussão de temas do Ano
Europeu para o Desenvolvimento. (4)
Conhecer outros países, hábitos, tradições, vivências e realidades socioculturais. Na apresentação, o Coordenador começou por apresentar as atividades do 1.º período, destacando a atualização do blogue do Clube, que tem mais
de doze mil visitas e é um meio privilegiado de comunicação entre os membros,
os professores e os familiares, sendo
também um excelente meio de divulgação dos nossos projetos. Ainda em

setembro, comemoraram o Dia Europeu
das Línguas, com jogos, cartazes e atividades nos vários ciclos de ensino. No
entanto, e segundo o professor José
Carlos Pereira, o maior projeto para este
ano designa-se “Os Açores e a Europa II”,
que prevê que os jovens do Clube Europeu contem com a preciosa colaboração
dos decisores políticos, em ações de
diálogo estruturado, pretendendo-se
“aproximar os jovens dos decisores públicos, criando cidadãos interessados, jovens com consciência cívica e pessoas
empenhadas na resolução do seu presente e na perspetiva do seu futuro”. Para
participar no projeto em causa, os jovens
de Água de Pau contam com a preciosa
colaboração do Senhor Subsecretário
Regional dos Assuntos Europeus e Cooperação Externa, Rodrigo Oliveira, da
Senhora Diretora Regional da Juventude,
Pilar Damião Medeiros e com os eurodeputados Ricardo Serrão Santos e Sofia
Ribeiro, que virão à nossa Escola proferir
palestras sobre temáticas europeias.
Para além do diálogo com os políticos, o
Clube irá participar em concursos no âmbito do Ano Europeu para o Desenvolvimento, terá uma formação sobre o Programa Erasmus, a dinamizar por Marília
Simões da Direção Regional da Juventude
e estabelecerá parcerias com a Câmara
Municipal de Lagoa e com as juntas de
freguesia de Água de Pau e Ribeira Chã.
Em articulação com os professores do
1.º ciclo, irá colaborar no Projeto “Sou
Português, Sou Fantástico” das turmas
do 2.º ano. O terceiro período será dedicado à reflexão e divulgação dos resultados do Projeto, que terminará com uma
visita ao Parlamento Europeu, em Estrasburgo. À semelhança do que fizeram no
ano passado, em Bruxelas, este ano
pretendem ir a França para que os jovens
possam conhecer de perto as instituições
europeias. A parte cultural este ano será

em Paris, com a visita ao Museu do
Louvre, Torre Eiffel e Palácio de Versalhes. Em Lisboa, visitarão alguns monumentos como a Torre de Belém, o
Mosteiro dos Jerónimos e o Padrão dos
Descobrimentos. Na apresentação, que
contou com a presença dos pais e encarregados de educação dos alunos e com
os decisores políticos participantes, o
Coordenador referiu que o Clube irá
financiar-se através de subvenções do
programa Erasmus e do programa Bento
de Góis, através de patrocínios de entidades públicas e privadas e através de atividades dinamizadas pelos pais e encarregados de educação, como jantares e sorteios a realizar ao longo do ano. Esperase que, com este projeto, os jovens
fiquem mais despertos, sensibilizados e
motivados pelas questões europeias. Ao
conhecer melhor a União Europeia, as
suas políticas e instituições, deverão ficar
mais conscientes dos processos de decisão, tornando-se cidadãos mais informados e participativos. Espera-se ainda que,
há semelhança do ano passado, este
projeto sirva para divulgar e valorizar a
Escola Básica Integrada de Água de Pau e
a Região Autónoma dos Açores nas mais
altas instâncias da União Europeia. Com
o objetivo de divulgar os resultados está
a realizar-se um documentário gravado
em vídeo com o apoio da Direção Regional da Juventude.

“A História do Zeca garro”
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A Ecoteca de São Miguel dinamizou
no dia 29 de outubro, o conto “A História
do Zeca garro”, da autoria de Filipe Lopes e Carla Goulart Silva, na Escola Básica e Integrada de Água de Pau, concelho
de
Lagoa.
Com esta atividade pretendeu-se
alertar os mais pequenos, através de um
conto, para a necessidade de preservar
esta ave marinha que nidifica nos Açores, bem como sensibilizar os alunos

para o salvamento de cagarros juvenis.
A história foi contada mediante a
presença de um pequeno cenário e de
figuras alusivas à narrativa, tendo sido
utilizados
conteúdos
multimédia.
Esta atividade foi dinamizada no âmbito da Campanha SOS Cagarro e do
Parque Escola e contou com 47 alunos
do 2º ano, que se mostraram atentos e
participativos.

—————————————————————————————————————————
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Halloween na EBI de Água de Pau

Os alunos do 2º e 3ºciclos da EBI de
Água de Pau participaram, no dia 31 de
outubro, num Peddy Paper relativo ao
Halloween. A investigação e pesquisa
sobre o tema, a audição da canção
“Thriller” de Michael Jackson e a construção de figuras típicas – bruxas, feiticeiros, abóboras, fantasmas…- foram
algumas das atividades desenvolvidas.
Em grupos de tês elementos, 20
equipas envolveram-se numa competi-

ção que, através da promoção do espírito de inter-ajuda e cooperação, da criatividade e da originalidade, contribuiu
para aprofundar os conhecimentos dos
alunos relativos à celebração do dia das
bruxas - - Hallowen - nos países anglosaxónicos. A fotografia ilustra os trabalhos elaborados pelos alunos que decorreram no espaço da biblioteca da escola.
(EBI Água de Pau)
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Será Natal ?
desemprego, como que
de uma esmola se tratasse, não irão naquela noite
em que se comemora o
nascimento do “Salvador “
estar sentados a uma mesa em paternidade com os
filhos, apresentando-lhes
uma mesa cheia de muito…pouco, por vezes nada. Bem sei que há sempre um vizinho, um amigo,
um familiar que, com um
pouco mais do que eles,
Por: Jorge Machado
se compadece e “estende”
——————————–——————————————
um pouco da sua mesa.
Também muitas instituições de solidarintramos no mês em que se
edade e até “privadas” nesta época
comemora a festa do nascimento de manifestam a sua “bondade” e “fazemJesus. O Natal. Esta é uma época em se” presentes. Será Natal? E que dizer
que as pessoas, as crentes em particu- dos doentes, por vezes numa fase já de
lar, se sentem mais alegres consigo pró- partida, sem esperança e muitas fezes
prias, com um rejuvenescer da alma, já sem fé, por vezes sozinhos. Mesmo
com uma maior apetência para se lem- que acompanhados, que pensarão nesbrar do irmão mais próximo. É tempo ta altura da vida? Será Natal ? E os idode festejo. Engalanar as casas com sos, muitos abandonados à sua sorte,
luzes, enfeitá-las com adereços alusivos com reformas de “nada”, sozinhos, ou a
à quadra, preparar a ceia de Natal, ad- viverem em lares de terceira idade,
quirir lembranças para os familiares e muitos deles que ao longo de uma vida
os mais próximos. Ornamentar a árvore, trabalharam de sol a sol, (outros temque hoje são cada vez mais “artificiais, pos) sofreram as agruras de uma vida,
montar o presépio, são obrigações em na esperança que no fim a vida lhes
quase todas as “grutas” que nos alber- sorrisse. Será Natal ? E os “deportados”,
gam. A azáfama por esta altura é essas pessoas que foram duplamente
grande e ninguém fica indiferente. E a castigadas, enviadas para uma terra que
quadra prolonga-se, pelo menos até ao a muitos nada lhes diz, que muitas veano novo. Esta é a “forma”, descrita zes são acusados injustamente de seaqui sucintamente, das pessoas come- rem uma “chaga” social, quase todos
morarem uma festa religiosa, com mui- eles sozinhos, sem rumo de vida e sem
to consumismo a acompanhá-la, há alma. Também será Natal?
centenas de anos, para não dizer milha- E por fim as crianças. Que culpa têm
res, enraizada na vida dos seres huma- elas de serem fruto do amor, esse amor
nos. Mas, como em tudo nesta vida, que agora se comemora, em companhia
existe o reverso da medalha. Enquanto da solidariedade, e que muitas delas
muitos, graças a Deus, irão preparar o viverão essa noite com frio, com fome e
seu Natal condignamente, que até sem uma lembrança. Será Natal ?
poderá ser com um mínimo, mas O Natal é sempre quando o homem
“acolhedor”, quantos e quantos que quiser, assim diz o provérbio. Pois até
embora imbuídos da mesma vontade poderá ser, mas com as dificuldades
não o poderão fazer. Desempregados, que quase todos estão a viver, sim pordoentes, idosos, “deportados”, mesmo que alguns há que estão noutra
aqueles em que a aparência nos pode “galáxia”, já é bom que seja comemorailudir, e essencialmente crianças. Estas, do na sua plenitude, com simplicidade,
as crianças, sem perceberem porquê. fraternidade e solidariedade nesta sua
Será Natal ? Quantos pais desemprega- época “oficial”. Porque, a não ser assim,
dos, em muitos lares os dois pais, rece- será Natal ?
bendo um mísero subsídio do fundo de
Bom e Santo Natal para todos.

E
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Dignidade, sabedoria e espírito
outro quando ele ainda
nem compreendeu o risco,
de amar cada minuto da
vida como se dele dependesse a felicidade e o futuro do mundo, é nessa
dimensão múltipla que nos
reencontramos e percebemos que, afinal, ainda há
exemplos assim. Ainda há
heróis de carne e osso,
heróis de alma e de memória. Os que nos fazem concluir que o céu e o sonho
Por: Rui Almeida
estão tão perto e tão reais.
——————————–—-——–——————————
Há heróis que nos mostram
o caminho, que nos apontam a calçada.
e os tempos e as vontades nos
Da dignidade ficamos a saber que
tornam egoístas e fechados em campâ- não se aprende. Nasce com a alma. O
nulas cada vez mais egocêntricas, o sa- digno sente um semelhante antes de se
ber da experiência e os saberes da vida sentir a si próprio. Antecipa a solução
são substituídos pela luminosidade dos sem que o problema tenha sequer floécrans e pelas teclas das tecnologias. rescido. O digno é-o com todos, antes
Não ficamos menos dignos por isso, não de ser, até, consigo próprio. A alma do
somos menos e piores pessoas com isso, digno é maior que a vontade do mundo.
mas afastamo-nos, perdemos laços com É ser e fazer. E, com isso, ser e fazer
gente e com terra que, noutros tempos feliz.
e com outras vontades, eram a norma e
Da sabedoria não ficamos a saber.
faziam a diferença.
Percebemos que queremos saber.
Rebuscamos longe o que, por vezes, Perguntamos e olhamos em volta. Voltaestá junto à porta. Prescrutamos nos mos a perguntar. Ouvimos. Escutamos,
outros o que, afinal, vive em nós e con- que é mais profundo e mais seguro.
nosco. São momentos que teimam em Olhamos de novo. E vemos, que é mais
passar num ápice, e que só distantes forte e mais maduro. Tocamos o que
nos parecem, afinal, tão próximos e tão está à nossa volta. E tocamos os outros.
íntimos. O que o tempo ajuda a perce- E sentimos, sentindo os outros, o que
ber, o tempo também permite reencon- precisam e como precisam. Temos o
trar. Os valores que dizemos de cor e tempo pelo nosso lado. O tempo é sabedificilmente se juntam para dar forma e doria. Lembro a magia das palavras de
sentido à vida, estão, afinal, tão cerca e Pedro Calderón de la Barca: “Que o diga
tão fortes que nos fortificam e aproxi- o tempo, pois ele, embora mudamente
mam. É aí que fazemos das ideias um surdo, é o único que, sem dizer nada, diz
ideal, é aí que as pedras soltas que tudo”.
trilhamos ao longo de anos se juntam
Do espírito nem sabemos nem
numa calçada segura, num caminho aprendemos. Sentimos. Sentimos a predefinido e num rumo certo.
sença e a ausência. E nela, na ausência,
Vim à Lagoa encontrar o exemplo e voltamos a sentir a presença. Porque é o
reencontrar o caminho. Não somos mais espírito que nos aviva a memória e nos
homens por vivermos mais. Somos mais reforça o exemplo.
homens por sentirmos melhor. E é nessa
Dignidade, sabedoria e espírito. O
dimensão, na dimensão puramente que foi, é. O que é, será para sempre. É
humana do sentimento pelos outros, da a memória que dá sentido à vida. Com
capacidade de perceber necessidades, ela, percebemos tudo. Com ela, podede encontrar equilíbrios, de sorrir quan- mos ser gratos e caminhar juntos.
do a tensão aperta, de estender a mão Dorvalino. Tem nome o meu herói.
quando o balanço se perde, de abraçar
quando a tristeza se acerca, de olhar o

S
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Plano e Orçamento da Câmara de Lagoa para 2015
foi aprovado por maioria em Assembleia Municipal

Frente Marítima de Santa Cruz que será alvo de um estudo em 2015.
O Orçamento e as
Grandes Opções do Plano
da Câmara Municipal de
Lagoa para 2015 foram
aprovados por maioria,
em Assembleia Municipal,
depois da aprovação, por
unanimidade, em reunião
de câmara.
Trata-se de um plano
que, segundo a autarquia,
evidencia o esforço do
município em maximizar
as verbas para o investimento, já que contempla
44% da sua verba para
esse fim, abrangendo
ações
preponderantes
para o contínuo desenvolvimento do concelho.
Em 2015 não serão
efetuados aumentos nas
taxas e impostos, sendo
mantidos os atuais valores do IMI na taxa mínima
e da derrama, bem como
a isenção de Taxas de
Publicidade e a de ocupação do solo, no ramo
automóvel.
Serão também efetuados pequenos ajustamentos aos tarifários das
águas, saneamento e
resíduos sólidos urbanos,
para que se possa atingir,
num futuro próximo, o
equilíbrio dos resultados
operacionais deste setor.
Será aplicado, com
uma descriminação positiva por escalões, um tarifário de resíduos para o
comércio, serviços e
indústria, e ainda um tarifário de água para os
agregados
familiares
numerosos, no sentido de
tornar estes tarifários
mais justos e equitativos.
O orçamento de 2015
mantém as condições

especiais de redução e
isenção de taxas e licenças para a construção de
novas habitações, tendo
em vista a promoção de
novos investimentos imobiliários e a dinamização
da economia local, contemplando ainda a isenção do licenciamento da
ocupação do espaço de
domínio público municipal para instalação e ocupação de esplanadas, com
mesas e cadeiras, uma vez
que este tipo de serviço é
essencial para a sobrevivência dos estabelecimentos de restauração.
Numa altura de recessão económica e de dificuldades financeiras para
as famílias, o executivo
continuará a apostar em
ações no plano social que
contribuam para minimizar as dificuldades de
muitos agregados.
Serão
instrumentos
essenciais o Fundo de
Emergência Social e a
recuperação de habitações sociais, fundamental
para garantir a muitas
famílias uma habitação
condigna, para além do
Cartão do Idoso, mantendo o apoio para aquisição
de medicamentos no
valor de 180 euros anuais.
O Plano e Orçamento
de 2015 prevê também a
cedência de lotes para
autoconstrução,
nas
freguesias de Água de Pau
e de Santa Cruz, exclusivamente para casais jovens
do concelho, com vista a
fixar os casais jovens nas
suas localidades.
A atribuição de novas
bolsas de estudo a jovens

estudantes universitário e
a continuidade da política
de empregabilidade adotada também serão objetivos a cumprir.
O Plano Plurianual de
Investimentos do Município de Lagoa contempla
novas ações, sendo que
algumas serão executadas
com recurso a fundos
comunitários, destacando
-se nesse domínio as que
se consideram preponderantes para dar resposta a
necessidades da população e para a contínua
modernização do concelho.
Segundo o plano, a
autarquia pretende avançar com a requalificação
do jardim do Conventos
do Franciscanos, com a
requalificação do Polidesportivo do Rosário e de
Santa Cruz e com a valorização da Frente Marítima
do Rosário e de Santa
Cruz. São também objetivos a construção do Mercado Municipal, a requalificação da Rede de equipamentos do Ensino Básico, a criação do Centro de
Interpretação da Cerâmica e a remodelação das
infraestruturas de águas e
saneamento do acesso à
zona industrial da Chã do
Rego d’ Água.
O orçamento para
2015 terá assim uma
dotação de 6.923.739 €,
para despesas correntes e
de 5.376,261€ para investimento, o que perfaz um
total de 12.300.000€.

Plano com vertente social
Em declarações ao “Diário da
Lagoa”, o Presidente da Câmara Municipal refere que o enfoque do Plano e
Orçamento para 2015 está na área
social, mantendo, para o efeito, todas
as políticas neste âmbito. João Ponte
adianta que em 2015 será afetado um
montante significativo para a empregabilidade local, com a inserção de
desempregados no município através
dos vários programas disponíveis.
Refere o autarca que este é
também um plano que evidencia aquelas que são as Grandes Opções de
Investimento para 2015, aproveitando
o próximo Quadro Comunitário de
Apoio, existindo um conjunto de ações
importantes, com o desenvolvimento
dos projetos e, se possível, com o
arranque de algumas obras.

Os investimentos são extremamente importantes, desde o Mercado Municipal à valorização da Frente Marítima do Rosário, para lá da Requalificação do Parque Escolar, entre outras
intervenções no âmbito da requalificação urbana.
Acima de tudo, “são investimentos
que vem requalificar e melhorar a condição de vida da população”, refere
João Ponte.
“Um orçamento bom para as famílias, um orçamento que será o melhor
possível dentro do quadro das dificuldades conhecidas por todos”, disse.

Requalificação da Frente Marítima de
Santa Cruz garante unanimidade
A requalificação da Frente Marítima
de Santa Cruz permitiu o consenso
unânime entre o PS e o PSD no elenco
camarário, e a aprovação dos documentos, apenas com uma abstenção
do PSD e outra do CDS, em Assembleia
Municipal.
João Ponte recorda que em 2008
havia um projeto ambicioso para o
local, mas que atualmente não faz sentido, tendo em conta a situação que se
vive.
Para o autarca aquele espaço tem
de ser vocacionado para o lazer sendo,
essencialmente, destinado às pessoas.
Em 2015 será elaborado um estudo
para poder corresponder aos desejos
da população desta freguesia.
Esta é uma zona de grande potencial, devendo ser pensado e articulado
um projeto para o futuro, aproveitando os fundos comunitários.
Esta foi uma das propostas

apresentadas pelo PSD para que o seu
voto fosse favorável nos documentos.
Rui Menezes, responsável concelhio
dos social-democratas, considera que o
Plano não é o melhor, mas é o possível,
e o partido só votou favoravelmente
face à aceitação, por parte do executivo, das propostas apresentadas pelo
PSD, designadamente a requalificação
da Frente Marítima de Santa Cruz, a
conclusão do Polivalente de Santa
Cruz, que servirá de apoio a instituições da freguesia, e a requalificação do
Polidesportivo de Santa Cruz.
O Diário da Lagoa tentou ainda
obter uma reação da Junta de Freguesia de Santa Cruz sobre qual seria a
melhor solução para esta zona. Fonte
da edilidade referiu que a opinião será
emitida quando se souber o resultado
do estudo realizado pelo grupo de trabalho a constituir.
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Autarquia cria Prémio Municipal Literário
Padre Doutor Simão Leite de Bettencourt
A Câmara Municipal de Lagoa aprovou, em reunião
de câmara, o regulamento de Prémio Municipal Literário Padre Doutor Simão Leite de Bettencourt.
Esta foi uma proposta apresentada pelo Presidente
do município lagoense com o intuito de dignificar e
perpetuar a memória do ilustre lagoense Padre Doutor
Simão Leite de Bettencourt, uma personalidade incontornável das letras, autor de vários pensamentos,
artigos de opinião e manuscritos de teor humanista e
universal.
O presente regulamento define as normas que
regem o concurso Prémio Municipal Literário Padre
Doutor Simão Leite de Bettencourt, instituído pela
Câmara Municipal de Lagoa, através do qual se pretende estimular e criação da escrita literária.

O Prémio é concedido bianualmente, nos anos
pares, e destina-se a galardoar um autor português, ou
de um país de língua oficial portuguesa, da melhor obra
no género de ficção narrativa, nas categorias de romance, novela e conto, visando assim estimular a criação
literária e, em especial, o aparecimento de novos autores, sendo o vencedor premiado com a atribuição de
um prémio pecuniário de 2.000,00 €.
O Padre Doutor Simão Leite de Bettencourt nasceu
no concelho da Lagoa, a 28 de outubro de 1913, tornando-se num ilustre açoriano, membro do clero, filósofo e
ensaísta, poliglota e personalidade dotada de vasta
cultura.
Foi uma personalidade incontornável das letras,
depois de se ter formado em Filosofia, Teologia e Direi-

____________________________________________________________________

Pub

to Canónico na Universidade Gregoriana, tendo sido
autor de vários pensamentos, artigos de opinião e
manuscritos de teor humanista e universal.
Para além disso foi um acérrimo defensor dos valores humanistas e do exercício da cidadania ao longo da
sua vida, traduzidos no desempenho da sua atividade
como padre em Roma, São Paulo, Rio de Janeiro, São
José da Califórnia, Okland e também como Diretor
Espiritual do Seminário Diocesano de Angra do Heroísmo e colaborador direto do Papa João XXIII. O Padre
Simão Leite de Bettencourt notabilizou-se ainda pela
sua vocação pedagógica, enquanto professor em
diversos países, dominava para além das línguas clássicas (latim, grego e hebraico), as línguas francesa,
espanhola, italiana, alemã e russa.

___________________________________________________________________
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Filhos da Terra promovem Jantar Musical - Festa de Outono
O grupo musical “Filhos da Terra”
promoveu, este mês de novembro, um
“Jantar Musical – Festa de Outono”, que
decorreu no Centro de Catequese e Cultura da Ribeira Chã.
Este primeiro “Jantar Musical” foi
organizado pelos “Filhos da Terra” como
forma de angariação de fundos para o
grupo musical. O espetáculo contou com
a participação de alguns artistas convidados, como Toni Pimentel (Passos Pesados) e Ana Cláudia Nunes (ABBA Project),
tendo a animação musical do DJ KP.
A ementa foi composta por nove sopas tradicionais e diversos pratos tipicamente caseiros confecionados pelas famílias e amigos dos “Filhos da Terra”. Destaque para a tradicional “Sopa de Netos”,
característica da Ribeira Chã.
O grupo musical “Filhos da Terra”
nasceu em julho de 2013, nesta freguesia. Trata-se de um projeto musical que
se iniciou como uma formação em viola
clássica (ou, como é mais conhecido, violão), uma formação de iniciativa dos pró-

prios membros e financiada pelos próprios.
Em poucos dias, optaram pela formação de um grupo musical que viria a
chamar-se “Filhos da Terra - Grupo Acústico”. Desde esse momento funcionaram
em simultâneo a formação, ministrada
por Jeremias Piques, e os ensaios do grupo.
Na fase inicial o grupo foi apenas
composto pelos elementos da formação,
mas posteriormente foram convidados
outros elementos para a bateria e apoio
vocal, todos eles oriundos da própria
freguesia.
Em outubro de 2013, três meses após
o seu início, os “Filhos da Terra” davam o
seu primeiro mini-concerto na inauguração de uma exposição fotográfica na Vila
de Água de Pau. Esta foi a primeira aparição em público, e com apenas cinco temas o grupo conseguiu surpreender a
plateia pela sonoridade e jovialidade que
demonstrava, assim como pela capacidade de tratar os temas de uma forma acús-

tica e original.
Em fevereiro de 2014 os “Filhos da
Terra” são convidados a abrir o “Festival
da Malassada” na freguesia da Ribeira
Chã, onde apresentaram um concerto
com trinta temas maioritariamente em
português, mas também passando por
músicas de grandes compositores anglosaxónicos. Este foi o primeiro espetáculo
para grandes públicos, seguindo-se, em
datas posteriores, outros semelhantes.
Em termos musicais, os “Filhos da
Terra” são um grupo de “covers”, ou seja,
um grupo que toca versões próprias de
músicas de outros autores, mas recorrendo quase em exclusivo a instrumentos
acústicos como os violões ou o acordeão.
Esta forma musical ficou bastante conhecida pelas versões “unplugged” que muitos artistas lançaram e que conferem às
músicas um ambiente mais intimista e
suave.
Musicalmente os “Filhos da Terra”
não se predem a um único estilo musical
ou uma época. As suas músicas vão do

tradicional português ao rock mais contemporâneo, passando pelos grandes
clássicos dos anos sessenta até aos temas
mais recentes, tanto na língua portuguesa como inglesa. O elo de ligação é a forma acústica como as músicas são tratadas conferindo-lhes uma sonoridade própria.
Atualmente o agrupamento é composto por dez elementos de diferentes
idades, que vão dos 15 aos 58 anos.
Numa pequena freguesia, como a
Ribeira Chã, os “Filhos da Terra” também
têm um papel social na unificação dos
jovens à volta da música, um tema que
tanto lhes agrada. Mas há também planos para que o grupo crie iniciativas lúdicas e sociais que ultrapassem a vertente
musical. Por outro lado, a solidificação do
grupo tem despertado interesse por parte de músicos de outras paragens que já
se mostraram disponíveis para fazer trabalhos em conjunto.
DL/JP

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

“Júnior o Cagarro” alerta para os cuidados a ter com esta ave
Este livro surge como forma de sensibilizar para a
campanha e para o próprio salvamento desta espécie de
ave. O livro é bastante gráfico e em termos educacional
poderá ter um impacto interessante.
“O salvamento dos cagarros é uma questão de educação ambiental e que poderá ser captada junto dos
mais novo com esta publicação”, refere.
Dados revelados pelo governo regional indicam que,
em 2014, foram recolhidas 2600 aves juvenis
desta
espécie.
A campanha deste ano, que decorreu entre 15 de
outubro e 15 de novembro, contou novamente com
duas vertentes, a educação ambiental e a conservação
da natureza.
A Campanha SOS Cagarro, que se realiza desde
1995, é uma iniciativa do Governo dos Açores, através
das direções regionais dos Assuntos do Mar e do Ambiente, que todos os anos permite salvar milhares de juvenis da espécie.
DL
A Pousada de Juventude de Lagoa recebeu a apresentação do livro "Júnior o Cagarro" da autoria do biólogo Carlos Medeiros, que juntou o trabalho realizado nos
últimos dois anos, e que, num curto espaço de tempo,
criou um livro de banda desenhada cuja história se destina a um público infantil e juvenil.
Trata-se da conhecida história do cagarro, mas que,
segundo o autor, poderá ser adaptada a uma etapa da
nossa própria vida. Sócio da Associação Amigos dos Açores há 15 anos, Carlos Medeiros já colaborou em várias
publicações sendo este o seu primeiro livro.
O autor é cartoonista no seu dia-a-dia, deixando no
ar a possibilidade de poderem surgir outras publicações.
Esta é uma edição da Associação Ecológica Amigos
dos Açores. O seu presidente, Diogo Caetano, realça a
importância de continuar a falar-se dos cuidados a ter na
conservação do cagarro, uma espécie ainda ameaçada.
O presidente da Associação Ecológica recorda que as
ilustrações retratam o dia em que o cagarro abandona o
ninho, na sua viagem para o hemisfério sul, cruzandose casualmente com uma iluminação forte, tendo por
vezes um final feliz, com a sua recolha e retorno ao seu
habitat, mas nem sempre assim acontece.
Segundo Diogo Caetano a questão continua a preocupar. Porém, observa-se que têm vindo a ser encontrados menos cagarros mortos, como resultado, possivel-

mente, das várias campanhas levadas a cabo, ao longo
dos anos.

Carlos Medeiros fez uma apresentação em vídeo da obra.
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Centro de Produção Agrícola Solidário tenta combater
o desemprego e restituir a confiança

Fotos: DL

Centro de Produção Agrícola do Cabouco presta serviço social e ajuda na reintegração de desempregados.
A Casa do Povo de Cabouco criou, em 2012, o
Centro de Produção Agrícola Solidário. Trata-se de uma
ideia que surgiu com a nova direção que, depois de
muitos anos de quase inatividade da instituição, entendeu como necessária a sua reativação, sendo este
centro uma das iniciativas pensadas.
Tendo em conta o desuso em que caiu a agricultura
e face a uma localidade em que existe falta de emprego,
o problema da toxicodependência e ainda alguma falta
de confiança dos empresários nesta franja da sociedade, foi criada esta valência sob a forma de projeto
social.
Segundo explica o Presidente da Casa do Povo do
Cabouco, César Pacheco, este projeto tem por objetivo
a formação na agricultura assim como a inserção social
de indivíduos "rotulados".
Diz o presidente da Casa do Povo do Cabouco que,
em seu entender, não se trata de uma horta comunitária, uma vez que tem uma conceção totalmente diferente.
Atualmente trabalham neste Centro de Produção
Agrícola nove pessoas, sendo uma delas uma funcionária responsável pelas vendas e encomendas.
São pessoas que estão abrangidas por vários programas de apoio do governo regional. O funcionário
responsável integra-se no programa “CTTS – Ocupação
Temporária de Trabalhadores Beneficiários de Subsídio
de Desemprego”, e os restantes no programa
“RECUPERAR”

Recorda César Pacheco que todos eles se encontravam desempregados, sendo que quatro estão em
recuperação, e demonstram uma considerável melhoria.
O terreno utilizado neste centro é pertença da Paróquia e dispõe de uma área de dois mil metros quadrados, na qual é plantado quase todo o tipo de produtos
hortícolas, que depois de recolhidos são vendidos porta
a porta.

Existem alguns produtos que também são cedidos,
consoante as necessidades, à creche “ O Ninho” e a
outras entidades de cariz social, quando solicitado.
César Pacheco diz que este tem sido um projeto bem
aceite pela população, sendo os produtos rapidamente
consumidos e esgotados aquando da venda. Percebe-se
a importância do trabalho realizado por estas pessoas,
que, por diversos motivos, se encontram desempregadas ou em dependência.

Fotos: CPC

Todos os produtos recolhidos são vendidos em poucas horas.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

São Martinho assinalado em grande no Cabouco
Assinalado em novembro, o São
Martinho não foi esquecido na Freguesia
do Cabouco, onde a data foi assinala em
festa.
A envolvência dos membros que o
compõem, “Os Amigos do São Martinho
do Cabouco”, naquela que é uma festa
muito popular e de muita animação. Foi
realizado um cortejo que recria a verdadeira história do S. Martinho.
César Pacheco realça a colaboração
dos patrocinadores que sem eles não
seria possível a organização do mesmo e
onde destacou ter sido a edição deste

ano a melhor festa de S. Martinho que
se fez no Cabouco.
“Tratou-se do terceiro ano em que se
fez a festa e penso que é uma das
melhores que se faz pelos Açores”. César
Pacheco refere que não se trata duma
desta de angariação de fundos mas sim
uma festa muito social onde é pretendido promover o convívio entre residentes
e visitantes e onde se regista a colaboração da própria população na realização
da festa.
“Foi um sucesso o que nos motiva a
continuar”, disse.
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A arte bonecreira mantém-se viva no concelho de Lagoa

António Amaral é um dos poucos bonecreiros da Lagoa e fomos encontrá-lo a preparar novas peças para o presépio deste ano.
Conhecida como a cidade presépio, a Lagoa tem uma
grande tradição na criação de figuras de presépio.
Remontando à segunda metade do século XIX, aquando
da abertura das primeiras fábricas de cerâmica na Lagoa,
a produção de figuras de presépio foi ganhando relevo e
assumindo grande importância a partir da década de
1950 do século passado.
Impulsionada por trabalhadores fabris das fábricas
de cerâmica, que viam na criação destas figuras um meio
de sustento complementar, foram muitas as oficinas
artesanais que floresceram desde então.
Porém, e em pleno século XXI, são já poucos os
"artistas do barro" que vão mantendo viva esta tradição,
dedicado ainda algum do seu tempo na manufatura
destas figuras incontornáveis do presépio lagoense.
Embora com algumas inovações, a criação de figuras
de presépio ainda vão beber muito das técnicas artesanais utilizadas no século passado.
O Diário da Lagoa foi conhecer o trabalho de um dos
poucos bonecreiros lagoenses, António Amaral que há
cerca de 19 anos trabalha o barro criando incontáveis
figuras que têm enfeitado muitos presépios de dentro e
fora do concelho e além-fronteiras.
Como explicou à nossa reportagem, o gosto por trabalhar este tema surgiu naturalmente pela profissão que
desempenha numa cerâmica local. Ao trabalhar diariamente o barro foi tomando algum gosto e liberdade de
se aventurar no fabrico de figuras de presépio.
“Comecei por tomar a liberdade de inventar alguns
bonecos de presépio e depois tomei gosto por este tema
e aqui estou hoje”, explica, acrescentando lembrar-se de
na sua infância ir a casa de outros bonecreiros e muitas
vezes pedir uma ou duas formas emprestadas para fazer
alguns bonecos para o seu presépio.
Depois, foi só uma questão de tempo para que, em
casa, aos serões, construísse uma pequena oficina onde
hoje fabrica mais de duas mil figuras de presépio por
ano, muitas das quais são vendidas em lojas de artesanato e exportadas além-fronteiras, nomeadamente para
o “mercado da saudade”.
Aliás, é possível ver as figuras de barro que António
Amaral cria quase todos os dias, aos serões, em diversas
lojas em Ponta Delgada, onde são bastante apreciadas

não só por locais, como também pelos muitos estrangeiros que vão passando por cá e querem levar uma recordação original.
Este bonecreiro já levou a sua arte por duas vezes
aos Estados Unidos da América e Canadá e de todas as
figuras de barro que levou na bagagem, nenhuma
regressou com ele, o que mostra bem o interesse que as
comunidades açorianas além-mar têm nas tradições das
suas terras.
Até porque os temas tradicionais açorianos estão
bem presentes nestas figuras, o que as torna peculiares.
O culto ao Divino espírito Santo, as festas religiosas

Fotos: DL

açorianas, as procissões e a matança do porco, são alguns dos temas que tomam forma pelas mãos de António Amaral.
De salientar ainda que os temas e figuras mais requisitados pelos compradores e pessoas que visitam António Amaral à sua casa variam e, infelizmente, como revela à nossa reportagem, têm-se cingido muito ao seu poder de compra, optando-se muitas vezes pelos bonecos
menos dispendiosos ou por alguns conjuntos como as
bandas filarmónicas, foliões e matanças de porco.

Temas tradicionais açorianos estão bem presentes nestas figuras, o que as torna peculiares.
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“Esta é uma arte que requer muito gosto e paciência”

Com 41 anos de idade, António Amaral é atualmente o mais novo bonecreiro no concelho de Lagoa.
Com o aproximar da quadra natalícia, a azáfama na
pequena oficina de António Amaral é grande pois esta é
uma altura em que as encomendas aumentam e é
necessário satisfazer a procura. Todavia, este bonecreiro lagoense consegue criar qualquer tema solicitado por
quem o procura, por isso têm aparecido algumas figuras
de barro diferentes e que pretendem assinalar alguma
efeméride ou ser um presente original para dar a
alguém.
“Por vezes algum conhecido meu liga-me e pede-me
uma encomenda diferente e eu faço-a”, refere, explicando que o tempo de criação de uma figura poderá
variar consoante seja necessário criar uma nova forma.
À nossa reportagem, este bonecreiro explicou o processo de manufatura de uma figura de presépio. Assim
sendo, primeiro é necessário fazer a figura de barro de
raiz, moldando-o e aparando-o de forma a poder criar a
respetiva forma de gesso, que geralmente é constituída
por duas ou três partes (existindo, porém, formas com

mais partes para figuras mais complexos).
Posto isto, o barro é posto dentro da forma e depois
de retirado é deixado a repousar por um dia de forma a
ganhar mais consistência para ser aparado, sendo esta
uma das fases mais minuciosas da criação da figura de
barro.
Após ser aparada, a figura de barro fica a secar
durante uma semana e depois é posta a cozer num
forno por cerca de 11 horas.
Depois da cozedura, inicia-se a fase da pintura que
dará “vida” a estas figuras, saindo das mãos de António
Amaral verdadeiras preciosidades que irão decorar a
preceito, muitos presépios dentro e fora da Lagoa.
Com 41 anos de idade, António Amaral é atualmente o mais novo bonecreiro no concelho de Lagoa e vê
com tristeza o facto de haver pouco interesse das
gerações mais novas para esta arte tão característica do
concelho.
Como referiu, apesar disso, já vão aparecendo algumas

Fotos: DL

pessoas que se revêm nestas tradições e que com
formas próprias criam já figuras de barro para os seus
presépios.
Porém, António Amaral considera que “os jovens de
hoje não têm paciência para isso e esta é uma arte que
requere muito gosto e sem ele, não se chega lá”.
A divulgação da arte bonecreira tem sido fundamental para manter viva esta tradição, e embora existam
atualmente muito poucos bonecreiros lagoenses, “as
pessoas sabem que na Lagoa existe que faça este tipo
de bonecos”.
A concluir, António Amaral lançou o repto para que
as pessoas valorizem cada vez mais esta tradição tão
característica da Lagoa e que se continue a apostar no
presépio tradicional como forma de ser uma “montra”
para mostrar o que de melhor se vai fazendo na Lagoa
em relação a esta arte.
DL/CR
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Praça de Nossa Senhora do Rosário recebe a
4ª Edição do Mercadinho de Natal
A Praça de Nossa Sr.ª do Rosário acolhe a 4ª edição
do Mercadinho de Natal, este ano, com a aposta noutro
espaço.
Esta é uma iniciativa de carácter cultural e recreativo, organizada pela Autarquia Lagoense, pelo Núcleo de
Empresários de Lagoa (NELAG) e pela Junta de Freguesia
do Rosário, a decorrer no mês de dezembro, com
abertura agendada para o dia 5, pelas 18h00 prolongando-se até às 22h30. No dia 6 decorrerá entre as 16h00 e
as 23h00, no dia 7 entre as 15h00 e as 22h30 e no dia 8
entre as 15h00 e as 22h30.
A iniciativa decorrerá na Praça de Nossa Senhora
do Rosário, tendo em vista a dinamização do centro
urbano da cidade, bem como a promoção do comércio
local tradicional, levando mais pessoas a esta zona.

Segundo a organização, esta edição promete, para
além da diversidade na venda de produtos propícios à
época, muita animação musical, aliada à boa gastronomia
típica desta quadra e diversão para graúdos e
miúdos, bem como a novidade de um presépio vivo
realizado pelas crianças dos CATL`s de Lagoa.
Contando com a participação de vários artesãos
locais, grupos musicais e com a colaboração de associações e instituições de solidariedade social, o Mercadinho de Natal, na sequência das outras edições, contará
com a venda de vários produtos e objetos alusivos ao
Natal, arranjos florais, árvores de natal, bijuteria,
artesanato local, brinquedos tradicionais, bonecos de
presépios, tradicionais licores caseiros, doçaria típica de
Natal, e outros produtos que podem servir como

presente de natal.
Para animar e encher de cor e alegria a Praça de
Nossa Senhora do Rosário, vão estar presentes vários
grupos que se associaram a esta iniciativa.
Sendo o Natal dedicado em particular às crianças,
durante todos os dias do Mercadinho serão proporcionadas tardes com muita diversão e convívio, podendo
desfrutar de insufláveis, “pedal karts”, moldações de
balões e animação de Pai Natal na Praça de Nossa
Senhora do Rosário.
Para além de toda esta oferta e animação natalícia,
a autarquia, em colaboração com a SATA, realizará um
sorteio de dez viagens Ponta Delgada – Lisboa – Ponta
Delgada, para todos os que visitem este Mercadinho de
Natal.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Secundária da Lagoa comemorou o seu 13º aniversário
A Escola Secundária da Lagoa assinalou, a 20 de
novembro, o seu 13º aniversário, com uma semana
repleta de atividades.
No âmbito das várias atividades teve lugar, no dia
18, o concurso “ En Français”, uma atividade de soletração e leitura em Francês para as turmas do 7.º ano.
Já na quarta-feira (19) decorreu o IX Cross Escolar,
dinamizado pelo grupo de Educação Física e pelos
alunos do curso Profissional de Animador Sociocultural.
Na quinta-feira (dia 20) teve lugar a sessão solene
comemorativa dos 13 anos de existência do estabelecimento de ensino, com o hastear da bandeira da escola e
a abertura das exposições temporárias.

Foi ainda feita uma homenagem à escola, por parte
dos alunos do 10.º G (curso Profissional de Técnico de
Gestão e Programação de Sistemas Informáticos), com a
entrega de uma placa comemorativa do 13.º aniversário.
Na sessão solene comemorativa foram entregues os
diplomas de mérito cívico e académico e os prémios ao
melhor aluno do 9.º ano e ao melhor aluno do ensino
secundário do ano letivo 2013/2014 (patrocinados pela
Câmara Municipal de Lagoa), tendo decorrido ainda um
momento de expressão artística dinamizado pelo clube
de Teatro da ESL sob o lema “Quando eu for grande…”.
Na quinta-feira teve lugar também um momento de

expressão corporal promovido pelas turmas E e F do
12.º ano, sob a coordenação da professora Catarina
Rodrigues, intitulado “A magia da vida”, assim como
uma iniciativa de expressão artística da responsabilidade do clube de Teatro da ESL, terminando com
“Sentindo o aniversário”, uma atuação do clube de
música.
As comemorações terminaram a 21 de novembro
com a IV Edição do Concurso “Dance Central – Kinect”,
organizado pela turma UNECA e com a realização do
Peddy Paper Zondle “Conheces a tua escola?”.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Sou/Ser Açoriano
“O melhor de uma ilha, é a ilha em frente (…)”
In: “Poema de Raul Brandão”

Por: Rómulo Ávila

——————————–—-————–——————-—–

A

magnífica montanha do Pico serve-me hoje de

inspiração, consequentemente apetece-me enaltecer a
nossa terra e o que de melhor tem. Os Açores - nove
ilhas plantadas à beira mar. Cada ilha tem as suas especificidades únicas e especiais que as fazem distinguir
umas das outras. Tenho pelas ilhas um amor coletivo,
indissociável e complementar. Nove ilhas diferentes no
tamanho, na história, na cultura, mas unidas e iguais na
forma de ser das pessoas que nelas vivem, fazendo delas
algo
especial
e
superior.
Uma ilha sem a outra seria certamente diferente.
Não teria o Faial sem o Pico a beleza que tem, que em
São Jorge completa um triângulo singular e perfeito,
com qualidades excecionais para uma forte aposta no
turismo. Um dos nossos caminhos a percorrer, quanto a

mim, é certamente apostar na divulgação e na projeção
destas ilhas, dos seus costumes, das suas deslumbrantes
paisagens, dos seus valores antigos, da sua cultura e
tradição, sem esquecer nunca o seu presente cada vez
mais
próspero.
Seguramente sem as Flores podia o Corvo ser o que é.
Como a Graciosa para a Terceira. Ou Santa Maria para
São Miguel. A força destas ilhas está alicerçada na sua
perfeita união. Cada ilha e cada concelho valem por si só
e a nossa grandeza aumenta quando inserimos cada ilha
de corpo inteiro num contexto regional enriquecido de
diversidades.
As ilhas complementam-se e por isso fazem esta
Região possuir uma beleza incomparável, muito nossa,
de todos nós e de ninguém. Baseado neste orgulho de
sermos todos donos das nove ilhas, importa agora preservar o que é nosso. Importa contribuir para que cada
concelho, cada rua, cada jardim e cada flor constitua
sempre um atrativo para quem nos visita.
Evidenciar a nossa diferença e a nossa beleza é uma
tarefa
de
toda
a
nossa
gente.
Já nos basta sermos separados pelo mar para não o
sermos pela terra também. Os bairrismos já não fazem
sentido nos dias que correm, somos todos primeiramente e sempre açorianas e açorianos no nosso modo de

ser, na nossa vivência coletiva, na nossa luta constante
pelo progresso e bem-estar, baseado no trabalho, que
desde cedo os nossos antepassados, conquistando o
mar e terra venceram os novos desafios e as particularidades de viver em ilhas, de sermos ilhéu. É uma característica do açoriano e de um modo particular do picaroto.
Sobre as gentes do Pico, o Pe. Coelho Sousa escreveu:
“um povo herói; que é tal qual foi; de pedra e bago;
erguido num Maroiço; que além de mim se expande;
E dentro de mim eu trago (…); Meu Deus, que não
se cale a voz que eu oiço; neste coral de pedras em Maroiço” .
Casando com mar, as nossas vilas, cidades, lugares,
freguesias e ilhas merecem, pela minha parte, um carinho especial e um sentimento de unidade regional que
cultivo, como “cidadão do mundo nascido nos Açores”.
O que rodeia as nossas ilhas e nos separa, se repararmos é exatamente o mesmo mar que nos deve unir.
Na minha ótica pessoal, o que conta é o sucesso conjunto. O sucesso do nosso arquipélago, da nossa ilha,
do nosso concelho e da nossa freguesia.
Abaixo os conceitos antigos, abaixo os bairrismos,
abaixo ideias obsoletas e fora de tempo que por aí
andam. Acima as nossas nove ilhas dos Açores, acima a
unidade regional, acima a união e a força de um povo
açoriano espalhado pelas ilhas e também espalhado
pelos quatro cantos do mundo.
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“Dominar a sociedade de consumo, insuflando-lhe um
suplemento de alma”

Por: Teresa Viveiros

——————————–——————–————————

C

haban-Delmas diz-nos que “importa dominar a
sociedade de consumo, insuflando-lhe um suplemento
de alma” e de calma, atrevo-me a acrescentar.
Entramos no mês natalício aquele que, mormente
pelas celebrações que assinala, deveria instigar-nos a
parar, a adoptar uma postura mais reflexiva e humana.
Paradoxalmente, o que se assiste nas últimas décadas é
o oposto. Numa sociedade de consumo, como é a da
contemporaneidade, a quadra natalícia tem vindo a
caracterizar-se pelo consumismo.
Há a preocupação com os enfeites e decorações que
já têm as suas modas e mudam quase anualmente, as
procissões aos estabelecimentos comerciais, os anúncios publicitários destinados a influenciarem os consu-

midores e que têm como público preferencial as crianças, gerando nestas uma série de quereres associados
ao ter. Em terras de Vera Cruz foi realizado um trabalho
de investigação, no âmbito da pedagogia do consumo,
com vista a aferir de que forma os mass média desenvolvem no espectador infante a ânsia de possuir determinado produto. Os resultados não são surpreendentes: há de facto uma mudança de comportamento relacionada com os desejos e solicitações que aumentam
nos dias em que assistem à televisão.
Uma considerável fatia da sociedade participa nesta
ode ao consumismo. Para além de toda a reflexão em
torno dos valores que estão a ser transmitidos, há
também as questões ambientais. Permanecemos
inconscientes face à matéria-prima necessária para
elaboração do produto, modos de fabrico e comercialização. Boa parte são feitos com vista a tornarem-se
obsoletos e incute-se uma identidade coletiva associada
à cultura do desperdício: “os consumidores estão
permanentemente implicados num processo de sacralização e dessacralização dos bens materiais” (Belk &
Wallendorf, 1990). As motivações para a aquisição dos
produtos são diversas, e algumas bastante válidas, mas
frequentemente fechamos os olhos à realidade de que
nas últimas décadas foram consumidos cerca de 33%
dos recursos naturais do planeta. Vive-se como se não
se soubesse que aqueles são finitos. Sobre este assunto,
sugiro a visualização do documentário Home, produzido
pelo jornalista e ambientalista francês Yann ArthusBertrand, em 2009.
No dia 25 de Dezembro o que se vê a abarrotar nos
caixotes do lixo é a materialização deste consumo. No

____________________________________________________________________

Pub

tempo da Maria do Carmo Oliveira e da Mara Arruda,
há trinta anos atrás, viam-se crianças a brincar na rua:
umas a partilhar os seus brinquedos, outras a exibir os
que tinham construído, num verdadeiro exercício de
engenho do reaproveitamento dos materiais que a
natureza oferecia. Os carrinhos de rolamento, o pião, os
cavalos de pau, conviviam pacificamente com os poucos
brinquedos industriais de então. Longe vão os tempos
em que a consoada era passada no seio familiar a
consumir produtos locais e da época. Não havendo
televisão, partilhavam-se conversas, e o corpo e a
mente descansada tinham tempo para usufruir dos
momentos com os seus. O presente, por vezes, era um
chocolate no sapato. “Era uma alegria”, como
recordaram ambas.
Hoje a sociedade é outra, é certo. Mas importa
reflectir na perspetiva Eco-humanista que defende que
os actuais padrões de consumo não favorecem a
satisfação das necessidades. Importa ter um consumo
sustentável, privilegiar a economia local e aproveitar os
dias de pausa que usufruímos neste mês para termos
tempo: para nós e para os outros. Alimentar o apetite
pela vivência de momentos e dar um pouco de silêncio
ao mundo. É que, como nos escreveu Saramago, “com
uma barulheira destas, como é que alguém poderá
fazer o seu exame de consciência de fim de ano”.
O Pe. Duarte Melo dizia, há um ano atrás, que
devíamos sentir o Natal dentro de nós. Sentir. Não
encontro melhor forma para terminar esta crónica.

___________________________________________________________________
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Agrupamento nº 1290 assinalou o seu 10º aniversário
“Escutismo é um suplemento
na educação”

Foto: DR

Agrupamento do CNE nº 1290 de Santa Cruz.

âmbito do jantar convívio, foram homenageados os
primeiros chefes do Agrupamento, entre outras homenagens, desde a autarquia, Junta de Freguesia e todos
os chefes que já estiveram no Agrupamento.
Foi ainda entregue um certificado de honra aos chefes que ao longo destes dez anos têm vindo a trabalhar
com o grupo. Natércia Aguiar diz ser importante este
reconhecimento, até porque é dada assim a devida
valorização às pessoas que colaboram diretamente
nesta tarefa.

Foto: DR

Sérgio Costa foi o primeiro
chefe do Agrupamento
Sérgio Costa foi o primeiro Chefe do Agrupamento
do CNE nº1290 de Santa Cruz e em declarações ao
nosso jornal recorda como surgiu a ideia de criar este
Agrupamento na Freguesia.
A ideia de criar o grupo na freguesia partiu do pároco de então, o Pe. João Furtado, que reuniu algumas
pessoas com o objetivo de ser criado o Agrupamento.
Depois de várias reuniões e encontros, foi feita na
devida formação e criado o Agrupamento ligado ao CNE.
Na altura foram seis os chefes e entre os quais
Sérgio Costa acabou por ser eleito o Chefe do Agrupamento.
Conta que na altura fez um mandato de três anos, e
por motivos pessoais e profissionais decidiu sair, tendo
o grupo passado por mais duas chefias antes da atual.
Considera que foi uma etapa importante da sua
vida, uma etapa onde teve a possibilidade de enriquecer
os seus conhecimentos e ver o que era este movimento.
“É um movimento válido e não deve parar”, refere
Sérgio Costa que reconhece o esforço feito pelos
responsáveis para a sobrevivência deste Agrupamento.

Sérgio Costa, o primeiro Chefe do Agrupamento.

Foto: DL

O Agrupamento do Corpo Nacional de Escutas
nº 1290 de Santa Cruz de Lagoa assinalou a 22 de
novembro, o seu 10º aniversário de atividade.
Para assinalar a data foram realizadas uma série de
atividades desde um “Peddy Paper, desfile da Charanga
do Agrupamento, uma largada de balões com mensagens dos vários escuteiros e um jantar convívio, durante
o qual esteve patente uma exposição de fotografias dos
10 anos de atividade. De destacar ainda que, durante o
jantar, foram entregues Insígnias e lembranças alusivas
à efeméride.
Este é um agrupamento que atualmente é composto
por 10 dirigentes, 19 Lobitos, 21 Exploradores, 11
Pioneiros e 8 Caminheiros.
A Chefe do Agrupamento, em declarações ao Jornal
Diário da Lagoa, fez um balanço positivo destes dez
anos de atividade, embora esteja à frente do agrupamento apenas nos últimos sete.
Natércia Aguiar considera que “o escutismo é vida” e
faz parte do dia-a-dia.
Refere a responsável que o número de jovens que
entram para o agrupamento tem vindo a aumentar de
ano para ano, o que acaba por ser fruto do trabalho que
tem sido desenvolvido.
A sede atual é na escola dos Remédios, mas Natércia
Aguiar acredita que em breve este Agrupamento poderá
ter a sua própria sede na Freguesia de Santa Cruz, havendo algumas conversações nesse sentido, mas sem
querer adiantar algo mais sobre o assusto.
Sobre os dez anos de atividade no Agrupamento, a
responsável fala em boas recordações que ficam para
todo o sempre, desde as várias atividades desenvolvidas, as promessas realizadas pelos jovens escuteiros,
aos próprios convívios.
Quanto às homenagens que foram realizadas no

O Pe. Nuno Maiato, pároco da Igreja Matriz de Santa
Cruz, recorda que este é um movimento muito bom na
educação, servindo como suplemento e complemento
que a família e a paróquia oferecem aos jovens.
Recorda o pároco que este é um movimento que
tenta formar os jovens em todas as dimensões.
“Precisamos, de homens e cristãos novos, e este movimento, sem ser um movimento perfeito, oferece-nos
essa possibilidade”.
Trata-se de um movimento muito completo na
formação que oferece, não só com o contacto com a
natureza mas que passa também pela descoberta
pessoal e pela descoberta do outro e de Deus.
O Pe. Nuno Maiato defende mesmo que o maior
desafio que se coloca neste momento é o que se coloca
a todos os educadores, ou seja, uma grande responsabilidade. Diz ser necessário ter a devida consciência dessa
mesma responsabilidade e para isso é preciso ter muita
formação, não esquecendo os afetos que são a base de
toda a educação.

Natércia Gaspar é a atual Chefe do Agrupamento de Escuteiros do CNE de Santa Cruz.

Casa cheia no jantar convívio.

Foto: DL
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Basquetebol está em crescimento na Lagoa

Fotos: DL

Fotos: DL

A Associação Juvenil Clube Operário Desportivo (AJCOD) foi fundada decorria o ano de 2000 tendo
desenvolvido, desde então, atividades várias na componente social,
quer sejam atividades lúdicas de
lazer, campos de férias, encontro
de coros, entre outros.
A partir do ano de 2010, a associação integrou a modalidade de
Basquetebol no role das suas atividades, sendo que esta modalidade,
até então, estava ligada ao Clube
Operário Desportivo.
Anualmente são cerca de 140 os
atletas que praticam esta modalidade no clube, número que tem vindo
a aumentar ano após ano, segundo
refere Gilberto Borges, o Presidente
da associação.
Em declarações ao jornal Diário
da Lagoa o responsável refere que,
nos últimos anos, o setor feminino

tem vindo a aumentar mais que o
masculino sendo que, atualmente,
este setor já representa cerca de
60% dos jovens atletas.
A modalidade é praticada por
crianças e jovens desde os 6 aos 18
anos, distribuídos por 12 equipas
de escalões de formação, sendo
que este ano não foi criada uma
equipa sénior, ao contrário do que
acontecia em anos anteriores.
Segundo Gilberto Borges, os
jovens participam regularmente em
provas oficiais da Associação de
Basquetebol de São Miguel, no caso
os sub 14, sendo que escalões mais
jovens vão participando em várias
provas e encontros convívio que
são realizados com outros clubes
desportivos da ilha (Ponta Delgada
e Ribeira Grande).
Gilberto Borges reforçou ainda
a importância da prática do despor-

to junto dos jovens, mas assume
que o grande objetivo é trabalhar
no sentido de criar homens e
mulheres do amanhã.
“Fico satisfeito de ver que antigos
atletas que treinei singraram na
vida. Para mim primeiro está o
estudo e é isso que sempre tentei
incutir nos meus atletas”, confessa
Gilberto Borges acrescentando que
“quando passo por um antigo atleta
e vejo que ele é advogado ou engenheiro fico satisfeito, sinto que o
trabalho foi bem realizado”.
Segundo o presidente da AJCOD
este é o trabalho que é desenvolvido no dia-a-dia, sendo que o objetivo é formar pessoas.
Além desta atividade, a associação realiza ainda alguns concursos
de fotografia, campos de férias,
participam em eventos realizados
por outras entidades, entre outros.

———————————————————————————————————————–————-——

Os jovens encontram no desporto uma forma divertida e saudável de convício.

Encontro de coros

Orfeão Nossa Senhora do Rosário.
A Associação Juvenil Clube Operário Desportivo
vai organizar, em dezembro, um Encontro de Coros.
Inserido no Mercadinho de Natal, a decorrer na
Freguesia do Rosário, o encontro decorrerá no
próximo dia 8.
Aproveitando a realização deste Mercadinho de
Natal, a partir as 20h00, o Cine Teatro Lagoense Francisco D'Amaral Almeida recebe o Encontro de Coros,
com a participação do coro do Orfeão Nossa Senhora
do Rosário e do Coro e Ensemble Johann Sebastian
Bach.
São dois coros com alguma tradição e que darão
um bom espetáculo para todos os que apareçam no
Cine Lagoense, considera Gilberto Borges, o presidente da associação.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Como era antigamente?
ENSINO PÚBLICO NAS PRIMEIRAS DÉCADAS DO SÉCULO XX

Nos primeiros anos do século XX, o programa
republicano compreendia estudos e discussões sobre
cultura, instrução e pedagogia que interessavam a um
grande público e preocupavam a elite. Surgiram novas
ideias para reformar a educação mas, a sua aplicação
implicava a construção de novos espaços escolares, porém poucas foram as mudanças práticas na educação
das massas, devido à constante pobreza do Estado.
O ensino primário era o único nível de escolaridade existente, no concelho da Lagoa, neste período.
Competia à Câmara Municipal o pagamento das despesas de material escolar, mobiliário, limpeza, iluminação,
arrendamento das casas onde funcionavam as escolas e
de habitação dos professores, bem como os encargos
com os contratos dos docentes.
Foi com a Implantação da República Portuguesa, que surgiram, nas atas camarárias lagoenses, um
número crescente de referências às escolas, professores, alunos e sua frequência às aulas. Segundo a informação recolhida, conseguiu-se saber que o interesse
pelo ensino noturno era crescente por todo o concelho.
Sobre a remodelação da instrução primária, o
Inspetor do Círculo Escolar de Ponta Delgada alegou
serem insuficientes as nove escolas existentes para o
avultado número de crianças recenseadas na idade
escolar. O Governador Civil reencaminhou, então uma
circular onde os Ministros do Interior e do Fomento
chamavam a atenção sobre a construção de edifícios
para Escolas Primárias, sendo a Corporação ou Edilidade
responsável pelo material ou de, pelo menos, de metade
do dispêndio orçado, aceitando propostas e pedidos
para as construções que poderiam ser adjudicadas a
qualquer entidade idónea, Câmara, Junta de Paróquia
ou Comissão Escolar que se habilitasse e responsabilizasse sob o plano e fiscalização do Governo.
Contudo, apesar das preocupações no combate
ao analfabetismo, construindo-se edifícios escolares e
apetrechando-os com mobiliário e material escolar, a
dificuldade económica impediu, muitas vezes, a realização de tais projetos. Em 1914, a este propósito, o vereador Artur de Quental Tavares do Canto salientou que a
construção de escolas era um assunto que tinha de ser
resolvido pela Câmara, sendo para tal necessário fazer
economias. Assim, propôs cortes em ordenados e subsídios pagos pela Câmara, para que a verba pudesse ser
canalizada para aquele fim. Dias depois, o vereador

Macedo alvitrou a construção de duas escolas centrais
no Rosário e em Santa Cruz indicando as propriedades e
os seus respetivos donos.
Interessado no desenvolvimento da Instrução
Pública, o Governador Civil enviou à Câmara Municipal
um ofício contendo um inquérito sobre o número de
escolas primárias que se fundaram desde a proclamação
da República, a data da fundação de cada uma delas, o
número dessas escolas que se encontravam a funcionar,
bem como o número de escolas existentes no concelho,
quantas funcionaram e quais os motivos porque não
funcionaram as restantes. Por sua vez, os Inspetores das
Escolas Móveis solicitaram uma nota das localidades do
concelho que não tivessem escolas fixas e carecessem
de cursos noturnos para adultos declarando que, a
Câmara se responsabilizava pela instrução.
Em 1928, deliberou-se que, no terreno adquirido pela
Câmara confinante com a Avenida Dr. Pereira Ataíde, na
freguesia do Rosário, se construísse “um edifício escolar
de quatro aulas para 200 alunos conforme o respetivo
projeto que satisfaz a todos os requisitos pedagógicos e
higiénicos”. A Comissão Executiva da Câmara Municipal
da Lagoa comunicou à Junta Geral que “reconhecendo a
necessidade de intensificar em todo o concelho o desenvolvimento da instrução, por forma a torná-la possível a
todos os que dela queiram aproveitar”, deliberou construir um edifício escolar, tendo devidamente aprovado o
projeto da mesma escola, que satisfazia todos os requisitos modernamente exigidos para tais construções e que
havia iniciado os alicerces respetivos. Mas, como não
dispunha dos recursos precisos para levar a cabo um tal
empreendimento e por ser uma obra de largo alcance e
da maior vantagem para o concelho, solicitou um auxílio
pecuniário. Este pedido foi deferido e, caso houvesse
disponibilidade financeira, seria atribuído no próprio
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ano, caso contrário, seria entregue no seguinte. O presidente do município propôs que, ao referido edifício
escolar, fosse atribuído o nome de Escola Central do
Ensino Primário Elementar Marquês de Jácome Correia,
como justa homenagem àquela individualidade, pelos
“relevantes serviços prestados à Instrução Pública a que
se tem votado com amor e dedicação promovendo, fomentando e protegendo o Ensino por meio de escolas e
missões agrícolas e industriais mantidas por sua iniciativa”, devendo ser colocada uma lápide na fachada do
edifício, se o marquês desse autorização para isso. Solicitou-se à Junta Geral um subsídio de 50.000$00 para as
obras tendo sido enviado 25.000$00 e o restante encaminhado no decorrer do mesmo ano económico de
1929. Numa das salas daquele edifício ficou, como preito de gratidão, o retrato do cidadão Marquês de Jácome
Correia, que muito se empenhou e muito tempo tirou
aos seus afazeres particulares, para se dedicar, com
ardor à construção de tal melhoramento. Em 1930, pelo
facto do Presidente da Comissão Administrativa da
Câmara da Lagoa ter apresentado um ofício à Junta
Geral indicando que o edifício custou ao município muito mais do que havia sido calculado, e por não dispor de
fundos precisos para custear a parte final da mesma
construção e como a Junta atendeu àquele pedido,
decidiu-se que também ficaria bem, na mesma sala,
colocar o retrato do Excelentíssimo Conselheiro Doutor
Luís Bettencourt de Medeiros e Câmara, presidente da
Comissão Administrativa da Junta Geral. Segundo as atas
de vereação, a inauguração da escola ocorreu a 6 de
Outubro de 1930.

Sandra Monteiro
CHAM – FCSH/NOVA-UAc
ICPJJT

Escola Marquês de Jacome Correia
Jornal O Século de 23.08.1932
Pub
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Um português ilustre e um
amigo dos Açores
da União Europeia na mais
grave crise da sua história,
uma crise que não originou mas que teve que
gerir. É bom lembrarmonos que houve um tempo,
longo e não muito distante, em que se duvidava se
a União se iria sobreviver,
com a certeza da saída da
Grácia a que se seguiria
indubitavelmente a de
Portugal, e com o fim do
euro. Mas, não! A União
Por: Mª do Céu Patrão Neves permaneceu intacta
e o euro manteve——————————–—-———–———–
se. A União Europeia alargou-se de 15
para 28 Estados-membros sob a presio termo do segundo mandato de
dência de Durão Barroso e o número de
Durão Barroso como Presidente da países da eurozona também aumentou
Comissão Europeia, os mais mediáticos para 18. A União Europeia, entretanto,
comentadores políticos nacionais não muniu-se dos instrumentos contra a
rejeitaram a oportunidade para, mais ameaça de bancarrota que antes não
uma vez, e agora numa perspectiva tinha, realizou uma reforma constitucioglobal, avaliarem a prestação do portu- nal profunda, reforçou os poderes da
guês que mais elevadas funções exer- Comissão e do Banco Central Europeu,
ceu na cena internacional e durante viu-se
mundialmente reconhecida
mais tempo. Lamentável e quase invari- como espaço de Paz, com o Nobel que
avelmente fizeram-no com os “óculos” lhe foi atribuído. Muito se avançou e
do despeito que sempre colocamos um português teve mérito directo no
para apreciar os que entre nós se desta- reforço da Europa.
cam. Podemos enaltecer um jogador de
Ficou muito por fazer…? Sim, sem
futebol, um fadista ou um chefe, mas dúvida, mas é suposto os comentadores
não um político mesmo quando este saberem que todos os passos europeus
não só prestigiou Portugal no mundo, exigiram consensos alargados (a 28
mas ajudou o país numa situação nacio- Estados-membros) e a várias instituinal de gravidade extrema e num con- ções como seja o Parlamento Europeu.
texto europeu também muito difícil.
Além disso, a União Europeia não disPosso falar com propriedade de uma põe de fontes de autofinanciamento
experiência de cinco anos de relaciona- pelo que depende sempre dos Estadosmento com o Presidente da Comissão membros contribuintes líquidos. Esta é
Europeia enquanto deputada ao Parla- mais uma variável que desequilibra os
mento Europeu: em todas as questões equilíbrios que se procuram. O que se
relativas aos Açores que lhe apresentei fez demorou demasiado tempo o que
contei com o interesse, sensibilidade, comprometeu a sua eficácia? Sim, sem
acompanhamento e intervenção de dúvida, mas é suposto os comentadores
Durão Barroso, através de um acesso saberem que os compromissos que se
fácil que sempre manteve com todos os constroem, no contexto complexo deseurodeputados
portugueses.
Esta crito, exigem muito, muito tempo, deminha experiência individual foi tam- pois da proposta oportuna da Comissão
bém certamente a do Governo regional Europeia.
e nacional e de tantos outros actores
A história fará certamente justiça a
políticos que confundiram como exclusi- Durão Barroso, mas eu quero desde já
vamente suas as victórias que Durão publicamente agradecer-lhe o que fez
Barroso decisivamente facilitou.
por Portugal e muito em particular
A história fará certamente justiça a pelos Açores.
Durão Barroso que liderou os destinos

N
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Escravatura no século XXI

Por: Paulo Casaca

——————————–—-—————–

F

oi há quase cinco anos que com o
apoio das autoridades regionais curdas
passei por aqui e trabalhei com algumas
das minorias do Norte do Iraque, em
particular a comunidade Yazidi.
Era suposto ter voltado em Agosto
mas tive que adiar a viagem por motivos
de força maior e foi agora que ela se
propiciou. Não necessariamente aos
mesmos sítios, porque grande parte dos
chamados territórios em disputa – uma
larga franja de zonas que bordejam as
fronteiras oficiais do Curdistão desde a
fronteira síria à fronteira iraniana perto
de Bagdade – é desde o princípio de
Agosto território ocupado pelo chamado
Estado Islâmico, incluindo Karakosh, Tal
Afar e Sinjar, esta última, a maior cidade
habitada por Yazidis.
Se os cristãos, os Shabaks ou os
Turcomenos xiitas tiveram a sorte de ser
expulsos pelos jihadistas, os Yazidis,
comunidade curda que observa uma
religião multimilenar oriunda da civilização suméria – foram massacrados em
massa; mulheres e crianças escravizadas
e obrigadas a renunciar à sua religião
sob pena de morte.
Em conjunto com a organização
não-governamental alemã “Ponte Aérea
do Iraque” que tem como objetivo
salvar as vítimas desta moderna escravatura do seu calvário, organizámos um
conjunto de encontros e entrevistas em
Lalish – centro religioso Yazidi que se
encontra a poucos quilómetros da zona
ocupada pelos jihadistas e nas principais
cidades da região.
A cidade de Sinjar e as aldeias
circundantes foram tomadas de assalto

na noite de 3 para 4 de
Agosto. Apenas alguns
habitantes
conseguiram
fugir com a roupa que vestiam e estão ainda cercados pelos jihadistas nas
montanhas. Dos que ficaram, os homens e os
jovens foram sistematicamente assassinados por
vezes depois de torturados
e em cenas em que os
familiares foram obrigados
a assistir à tortura e
assassínio.
Mulheres e adolescentes foram forçados à conversão para o Islão e são
obrigadas a rezar cinco vezes por dia.
Foram transportadas em camiões e
foram circundando entre várias cidades
sob controlo jihadista onde foram sendo
vendidas. Algumas violadas e outras não
a fim de serem vendidas mais caro. As
jovens que entrevistámos – com quinze
e dezassete anos – estavam em estado
psicológico profundamente afetado depois de terem conseguido escapar.
Apesar de terem passado já mais de
três meses sobre o massacre pouco ou
nada tem sido feito para enfrentar a
barbárie. Algumas organizações têm
comprado a libertação de escravas,
helicópteros têm trazido sobreviventes
das montanhas, mas nada se faz para
libertar as escravas punir os jihadistas;
entender como isto foi possível e tomar
medidas para que este crime contra a
humanidade seja tratado como tal.
É a ideologia jihadista que quer fazer
regressar a humanidade à Idade Média a
grande responsável pela situação.
Foi essa ideologia que fez do abandono
sem defesa dos “infiéis” algo de aceitável e é essa ideologia que considera que
a libertação de escravas, com a sua consequente libertação da conversão
islâmica, como potencial crime de apostasia. Enquanto o Ocidente não entender que o combate ideológico ao jihadismo é o mais importante, estamos condenados a não poder ganhar esta
guerra.

___________________________________________________________________
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LENDA E CONTO DE NATAL
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A Lenda de São Nicolau (St. Nicolas, Santa Claus, Pai Natal, Papai Noel)

Foto: DR

Nicolau, filho de cristãos abastados, nasceu na segunda metade
do século III, em Patara, uma
cidade portuária muito movimentada.
Conta-se que foi desde muito
cedo que Nicolau se mostrou
generoso. Uma das histórias mais
conhecidas relata a de um comerciante falido que tinha três filhas
e que, perante a sua precária
situação, não tendo dote para
casar bem as suas filhas, estava
tentado a prostituí-las. Quando
Nicolau soube disso, passou junto
da casa do comerciante e atirou
um saco de ouro e prata pela
janela aberta, que caiu junto da
lareira, perto de umas meias que
estavam a secar. Assim, o comerciante pôde preparar o enxoval
da filha mais velha e casá-la.
Nicolau fez o mesmo para as
outras duas filhas do comerciante, assim que estas atingiram a
maturidade.
Quando os pais de Nicolau
morreram, o tio aconselhou-o a
viajar até à Terra Santa. Durante a
viagem, deu-se uma violenta tempestade que acalmou rapidamente assim que Nicolau começou a
rezar (foi por isso que tornou
também o padroeiro dos marinheiros e dos mercadores). Ao
voltar de viagem, decidiu ir morar
para Myra (sudoeste da Ásia
menor), doando todos os seus
bens e vivendo na pobreza.
Quando o bispo de Myra da
altura morreu, os anciões da cidade não sabiam quem nomear
para bispo, colocando a decisão

na vontade de Deus. Na noite
seguinte, o ancião mais velho
sonhou com Deus que lhe disse
que o primeiro homem a entrar
na igreja no dia seguinte, seria o
novo bispo de Myra. Nicolau costumava levantar-se cedo para lá
rezar e foi assim que, sendo o
primeiro homem a entrar na igreja naquele dia, se tornou bispo de
Myra.
S. Nicolau faleceu a 6 de
dezembro de 342 (meados do
século IV) e os seus restos mortais foram levados, em 1807, para
a cidade de Bari, em Itália. É atualmente um dos santos mais
populares entre os cristãos.
S. Nicolau tornou-se numa
tradição em toda a Europa. É
conhecido como figura lendária
que distribui prendas na época do
Natal. Originalmente, a festa de
S. Nicolau era celebrada a 6 de
dezembro, com a entrega de
presentes. Quando a tradição de
S. Nicolau prevaleceu, apesar de
ser retirada pela igreja católica do
calendário oficial em 1969, ficou
associado pelos cristãos ao dia de
Natal (25 de Dezembro)
A imagem que temos, hoje em
dia, do Pai Natal é a de um
homem velhinho e simpático, de
aspeto gorducho, barba branca e
vestido de vermelho, que conduz
um trenó puxado por renas, que
esta carregado de prendas e voa,
através dos céus, na véspera de
Natal, para distribuir as prendas
de natal. O Pai Natal passa por
cada uma das casas de todas as
crianças
bem
comportadas,

entrando pela chaminé, e depositando os presentes nas árvores
de Natal ou meias penduradas na
lareira. Esta imagem, tal como
hoje a vemos, teve origem num
poema de Clement Clark More,
um ministro episcopal, intitulado
de “Um relato da visita de S. Nicolau”, que este escreveu para as
suas filhas. Este poema foi publicado por uma senhora chamada
Harriet Butler, que tomou conhecimento do poema através dos
filhos de More e o levou ao editor
do Jornal Troy Sentinel, em Nova
Iorque, publicando-o no Natal de
1823, sem fazer referência ao seu
autor. Só em 1844 é que Clement
C. More reclamou a autoria desse
poema.
Hoje em dia, na época do
Natal, é costume as crianças, de
vários pontos do mundo, escreverem uma carta ao S. Nicolau, agora conhecido como Pai natal,
onde registam as suas prendas
preferidas. Nesta época, também
se decora a árvore de Natal e se
enfeita a casa com outras decorações natalícias. Também são enviados postais desejando Boas
Festas aos amigos e familiares.
Atualmente, Há quem atribuía
à época de Natal um significado
meramente consumista. Outros,
veem o Pai Natal como o espírito
da bondade, da oferta. Os
cristãos associam-no à lenda do
antigo santo, representando a
generosidade para com o outro.
(Autor desconhecido)

O Sonho do Pai Natal
O Pai Natal estava a sonhar um lindo sonho, do qual não
queria acordar. Era véspera de Natal e todos estavam felizes!
Ninguém estava sozinho! Todos tinham família, e uma
casa onde estar, com a mesa pronta para a ceia de natal e
com comida para todos. Não havia pobreza, nem ódio, nem
guerras. Todos eram amigos, não havia brigas, palavrões
nem má educação, e o Pai Natal via como todos eram carinhosos uns com os outros. As pessoas que se encontravam
nas ruas, a caminho de casa, cantarolavam alegremente
músicas de natal, levando as últimas prendas para colocar
debaixo do pinheiro. Nem cão nem gato estavam sozinhos
nesta noite fria. Todos tinham um lugar aconchegado onde
ficar.
E o Pai Natal não conseguia deixar de sorrir, de tanta
felicidade ao ver o mundo cheio de paz, amor e harmonia!
Mas o Pai Natal acordou e viu que tudo não passara de
um sonho maravilhoso, e ficou triste. Só algumas pessoas no
mundo eram felizes, capazes de celebrar o natal em alegria,
paz e comunhão com os seus, de terem um lar, comida, roupa e amor.
Então o Pai Natal pensou: Terei de continuar a ajudar
crianças e adultos a ter um Natal Feliz!
Vou preparar as renas e o meu trenó, para enchê-lo com
prendas e distribui-las esta noite, de modo a que, pelo menos uma vez por ano, haja alegria no coração de todos nós!
E assim o Pai Natal continua, ano após ano, a cumprir a
sua tarefa, até que um dia possa ver o seu lindo sonho concretizado.

Feliz Natal a todos!
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HORÓSCOPO
Carneiro

Balança

A vida afetiva requer uma
atitude sincera e equilibrada, na sua
forma de manifestar os seus verdadeiros
sentimentos.

A vida afetiva deve estar
alicerçada na sinceridade dos sentimentos e na mútua compreensão, entre
ambos os elementos do par.

A nível profissional vai decididamente
clarificar e reestruturar objetivamente as
diversas atividades do seu interesse.

A nível profissional a dedicação, disciplina e persistência são elementos indispensáveis na evolução da carreira.

Touro

Escorpião

A vida afetiva permite transformar crises em oportunidades e, seguramente, vai transformar o sentido dos
seus relacionamentos.

A vida afetiva atravessa uma
fase de transformação e, certamente, vai
“nascer de novo” para um ciclo mais
favorecido.

A nível profissional a flexibilidade aliada
à criatividade permite ultrapassar obstáculos e atingir estabilidade na carreira.

A nível profissional há uma melhoria nas
relações laborais, contudo, estão protegidas as atividades iniciadas recentemente.

Gémeos
A vida afetiva marca uma
fase mais sensível e aventureira, embora
continue a intelectualizar a sua vida
emocional.
A nível profissional é fundamental
desenvolver as tarefas com dedicação e
concentração, de forma a atingir sucesso
a curto prazo.

Sagitário
A vida afetiva protege as
relações marcadas pela autenticidade
sentimental e mutuo entendimento
entre ambos os parceiros.
A nível profissional precisa assegurar o
futuro a partir de uma atitude tolerante
e flexível, de forma a merecer mérito.

Caranguejo
A vida afetiva reflete a
lucidez racional imprescindível para
trilhar um novo rumo e enfrentar as situações corajosamente.
A nível profissional poderá colher bons
resultados e receber o retorno de todo o
esforço investido no passado recente.
Leão
A vida afetiva e o êxito nas
relações dependem, essencialmente, da
sua capacidade de compreender as
pessoas à sua volta.

A nível profissional é crucial aperfeiçoar
os seus conhecimentos, para concretizar
competentemente os seus planos
futuros.
Virgem
A vida afetiva é colocada à
prova e as relações desgastadas passam
por ruturas, que proporcionam uma
nova fase sentimental.
A nível profissional a conjuntura permite
controlar os acontecimentos e, confiantemente, vai encontrar o reconhecimento pretendido.

Capricórnio
A vida afetiva mais sensível
traz de volta certas memórias do passado, entretanto, evite o isolamento e
exteriorize as emoções.
A nível profissional a experiencia adquirida e a serenidade são aspetos determinantes, na resolução dos problemas
quotidianos.
Aquário
A vida afetiva confere um
ciclo positivo e poderá contar com o
precioso apoio familiar e de outras
pessoas circundantes.
A nível profissional planeie os seus objetivos a longo prazo e procure projetar o
futuro conciliando a inteligência e o
idealismo.
Peixes
A vida afetiva indica maior
capacidade para entender as outras pessoas e evitar ressentimentos de momentos passados.
A nível profissional estão especialmente
favorecidas as relações sociais e, com
autoconfiança, vai concretizar os seus
sonhos.

ÚLTIMA
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“Partilha Pauense” já abriu em Água de Pau
Nesta Loja Solidária poderão ser encontrados artigos tais como vestuário, calçado,
roupa de cama, brinquedos, entre outros, quer para adultos como para crianças.
Os artigos são vendidos a um preço simbólico e cujas receitas vão reverter a favor
de agregados sinalizados pela Junta, que estejam em grande carência económica.
Os bens que se encontram nesta Loja Solidária foram doados por particulares
e algumas empresas locais.
A Loja Solidária “Partilha Pauense” funcionará de forma sazonal encontrando-se,
neste momento, aberta por um período de um mês, à 2ª, 4ª e 6ª feira, entre as 09h00
e as 12h00, na sede da Junta de Freguesia de Água de Pau.
Fotos: DL

“Partilha Pauense” assim se chama a Loja Solidária que abriu em Água de Pau,
numa iniciativa da Junta de Freguesia local.
A sua abertura tem como intuito potenciar uma resposta mais adequada aos problemas sociais.
Este é um espaço que proporciona a pessoas e/ou agregados familiares, que estejam a atravessar um período de insuficiência económica, o acesso a alguns bens, potenciando também o consumo responsável e a dignidade pessoal.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Cidade de Lagoa recebeu Colóquio Internacional
“Mar dos Açores, Mar de Portugal, Mar da Europa”
Foto: DL

A cidade de Lagoa recebeu, no passado dia 29 de
novembro, o colóquio internacional, intitulado “Mar dos
Açores, Mar de Portugal, Mar da Europa”, como forma
de aprofundar o passado para projetar o futuro. O colóquio teve lugar no Cine Teatro Lagoense Francisco
D´Amaral Almeida.
Tratou-se de uma organização do Centro de História
d’Aquém e d’Além-Mar (CHAM), das Universidades
Nova de Lisboa e Açores em parceria com Universidade
de Pablo de Olavide (UPO), e com o apoio da Câmara
Municipal de Lagoa.
O evento realizou-se num roteiro, nos dias 27, 28 e
29 de novembro, respetivamente no Museu Vivo do
Franciscanismo, na Universidade dos Açores, Campus de
Ponta Delgada, e Cine Teatro Lagoense Francisco
D’Amaral Almeida.
O Cine Teatro Lagoense acolheu assim o 6º painel
deste colóquio internacional, e teve como temas “
A valorização do património marítimo do atlântico”;
“O oceano e a Arqueologia do longo prazo” e “O funcionamento do sistema portuário de Angra (séculos XVI –
XVIII) – vestígios aquáticos e terrestres”, bem como uma
mesa redonda sob o tema “O Mar nos Açores do
futuro”.
Pub
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