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Lar de Santo António
vai ter mais valências

“Presépios do
Mundo” em
Exposição
Até 31 de janeiro, está patente na igreja de
Santo António do Convento dos Franciscanos, em Santa Cruz, a exposição “O Mundo
no Presépios” da coleção de Estrela e
Mário Neves.
Pág. 06

2015 será um ano
de recuperação

Foto: CML

Lar de Santo António terá, em 2015, quatro camas para cuidados continuados.
Págs. 02 e 09

Com o início de mais um ano, o Jornal Diário
da Lagoa falou com o Presidente do Município de Lagoa, a fim de obter um balanço
deste ano, que foi difícil a vários níveis. João
Ponte fala igualmente do que se poderá perspetivar para este novo ano, reconhecendo
dificuldades, mas também aspirações.
Págs. 08 e 09
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Primeiro Vice-Presidente da Associação
Internacional de Lions Clubes

Jitsuhiro Yamada
na Lagoa

ラゴアの町へようこそ
(Bem vindo à Lagoa)
Pub

http://www.nelag.pt
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CPSC assinalou o
seu 20º aniversário
O Clube de Patinagem de Santa Cruz (CPSC)
assinalou, recentemente, o seu vigésimo
aniversário, uma data importante, sendo
este um clube que tem trazido orgulho para
o concelho. Segundo o Presidente da Direção do CPSC, esta era uma data que não podia passar em branco uma vez que há muito
para dizer e testemunhar.
Pág. 10
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Lar de Santo António com novas valências em 2015
Natal em convívio
A última quadra festiva foi assinalada com muita
animação e alegria no Lar de Santo António, com a
realização de uma festa de Natal, que contou com
muitas surpresas.
Tratou-se de um evento organizado pelos próprios
funcionários, o que, segundo a Provedora da Misericórdia, evidência o carinho e a atenção que é dada aos
42 utentes atualmente na instituição.
Matilde Sabino, Psicóloga do Lar, foi quem esteve à
frente da organização da Festa de Natal, onde recordou que, sendo os funcionários a organizar o evento,
acaba por ter uma importância redobrada.
A psicóloga da instituição refere que existe um sentimento especial entre funcionários e utentes, onde o
relacionamento acaba por ser praticamente como se
da própria família se trata-se.
Matilde Sabino refere mesmo que, os idosos que se
encontram no Lar, são como a segunda família, sendo
um sentimento que assume ser recíproco.
Trata-se de uma situação que a psicóloga admite
ser a força para que o trabalho no dia-a-dia seja realizado cada vez com maior paixão.

Um dos quartos do Lar de Santo António da Lagoa.
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A partir deste mês de janeiro de 2015, o Lar da
Santa Casa da Misericórdia de Santo António da Lagoa,
passa a dispor de quatro camas para cuidados continuados, sendo que, ao longo dos anos, essa capacidade
irá sendo aumentada.
Segundo a Provedora da Misericórdia, esta é mais
uma resposta social que a instituição irá prestar, tendo
em conta que, nos últimos tempos, tem-se assistido a
esta necessidade no concelho.
Segundo Cristina Decq Mota, o Lar de Santo António está, neste momento, em processo de transição,
com esta possibilidade.
Em declarações ao Jornal Diário da Lagoa, a Provedora refere que a Santa Casa tem sido procurada no
sentido de acolher pessoas em situação de
pré-acamados ou mesmo acamados, sendo que, até ao
momento, a instituição estava vocacionada para que
os seus utentes tivessem alguma autonomia.
Cristina Decq Mota avança que já existem conversações com o Governo Regional para que a instituição
possa dar respostas com essas condições. “A Mesa da
instituição adquiriu um terreno para instalar uma
unidade de cuidados continuados, mas não será possível nos próximos anos, e então propomos ir adaptando
o Lar à reposta social de cuidados continuados”, refere
a Provedora ao nosso jornal.
“É isto que faz sentido para os nossos dias atuais,
até porque com o desemprego, muitas pessoas acabaram por ficar em casa com disponibilidade par cuidar
dos idosos, no seu lar”.
Cristina Decq Mota entende que é sempre preferí-

vel que os idosos permaneçam em casa, se assim houver possibilidade.
Mas 2015 é um ano de várias ações. Atualmente existe
um outro projeto de arquitetura, para que no atual
terreno do Lar, seja construído um novo espaço com
capacidade para dez camas de cuidados continuados,
aproximando o Lar mais daquilo que são as necessidades em termos de resposta social e de saúde no Concelho de Lagoa.
Cristina Decq Mota recorda ainda o projeto da
“Aldeia Social” onde era pretendido instalar um CAO,
mas face às necessidades dos novos tempos, o projeto
está a ser repensado, e a intensão será de avançar com
uma Residência para Pessoas com Deficiência. “Esta é
uma necessidade que entendo ser necessária no
concelho”, diz a responsável, acrescentando que já
existem conversações para que o espaço possa ser
criado, na Freguesia de Santa Cruz.
No âmbito da “Aldeia Social” a intenção é preencher outra lacuna desta freguesia, do concelho de Lagoa, no caso concreto da construção de uma creche.
Outra resposta social que será oferecida a partir de
março de 2015 será a criação de um Centro de Dia para Idosos, com a transformação do atual Centro de
Convívio, instalado também em Santa Cruz, e que terá
horário alargado entre as 07h00 e as 19h0, sendo,
segundo a Provedora, mais uma resposta para maior
conforto dos Idosos e respetivas famílias.

Entrega de presentes, um dos momentos do dia.

Festa de Natal no Lar de Santo António, com muita animação.

EDUCAÇÃO

As decorações de Natal
O espaço da biblioteca e os espaços circundantes, corredor e átrio da escola,
foram meticulosamente decorados com os trabalhos elaborados pelos discentes das
várias turmas. Para quem quisesse visitar estes espaços, eram algumas as “opções de
contemplação”: - A coleção de postais elaborada pelos alunos do 5º ano (esq.); - A
série de quadros de presépios de Natal da autoria dos alunos do 6ºano (dir.);

- Os cartazes com poemas de Natal de escritores de línguas portuguesa como Vitorino Nemésio, Natália Correia, Fernando Pessoa, Vinícius de Moraes, Manuel Alegre,
entre outros;

- As renas, as árvores de Natal, os bonecos de neve entre outros elementos temáticos construídos.

Em lugar de destaque na biblioteca, esteve uma árvore de Natal revestida com
folhas velhas de livros coloridos. A ideia original de conceção desta árvore coube aos
alunos da turma A do 8º ano, tendo os trabalhos de conclusão do projeto sido ultimados pelos alunos da turma C do 7º ano.

Sessões de contos de Natal
Os alunos do 1º ciclo ouviram a leitura expressiva do conto de Ana Maria
Magalhães e de Isabel Alçada: "O NATAL
DAS BRUXAS" pela voz da professora
Sandra Pinheiro, professora de Educação Visual e Tecnológica da EBI de Água
de Pau e autora de ilustrações de livros
já publicados (Ilha à vista).
A história relata a perda dos poderes
maléficos das bruxas na época de Natal.
Indignadas por tamanha calamidade e
pela injustiça do Pai Natal de nunca as
ter presenteado nesta data festiva, decidem fazer uma viagem ao Pólo Norte
para resolver esta “maldade”. Entre
aventuras, zangas e reconciliações
regressam ao seu Castelo decididas a

tornarem-se bruxas boas, tarefa que se
revela muito, mas muito penosa….
Os alunos mais novos, os do ensino
pré-escolar, ouviram alguns contos do
livro Histórias de Natal. “Timóteo, o
brinquedo escolhido” e “Os pinheirinhos
de Natal” foram algumas das histórias
contadas.

———————————————————————————————————————–————————————————————————————————————————————————————————————————-—–—————
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As sessões de filmes

Alunos a assistirem às sessões de filmes.
Nos dias 9, 10, 11 e 12 de dezembro,
os alunos das turmas 4º K , 4ºJ e todas
as outras do 2º e 3º ciclos tiveram
oportunidade de visualizar um filme
alusivo ao Natal. Foram três os filmes
em exibição:
1. “The Grinch who stole Christmas” (“Grinch” na versão portuguesa),
um filme de comédia realizado por Ron
Howard, baseado no livro da autoria de
Dr. Seuss com o mesmo título. A personagem principal, Grinch, protagonizada
por Jim Carrey, odeia o Natal e resolve
criar um plano para impedir que os habitantes da pequena cidade de Quemlândia possam comemorar a data festiva.
Assim, na véspera do grande dia, Grinch
resolve invadir as casas das pessoas e
roubar os seus presentes de Natal.
A preferência dos alunos de Água de Pau
recaiu sobre este filme do ano 2000 que
foi, sem dúvida, o mais exibido nas nossas sessões de cinema.
2.“A Christmas Carol” (“Um conto de
Natal” na versão portuguesa”), um filme
baseado na obra de Charles Dickens.
Muito fiel à obra, este filme dirigido por
Robert Zemeckis narra a vida de Scrooge
e do seu comportamento arrogante e

Fotos: EBI-AP

avarento que sofre uma transformação
no momento em que o fantasma do
futuro o encontra. Com interpretações
de Colin Firth, Gary Oldman, Jim Carrey e
Robin Wright, este filme de 2009 foi
exibido junto dos alunos do 9º ano;
3.“Frozen” (“A Rainha do Gelo” na
versão portuguesa), um filme de animação musical produzido pela Walt Disney
Animation Studios inspirado no conto de
fadas A Rainha da Neve, de Hans Christian Andersen, narra as desventuras da
princesas de Arendelle. A mais jovem,
Anna, parte numa jornada com Kristoff,
o homem da montanha, a sua leal rena
de estimação (Sven) e um boneco de
neve que sonha em experimentar o
verão. O seu objetivo é encontrar a sua
irmã Elsa, cujos poderes transformaram
o reino onde vive num inverno eterno.
Dado tratar-se de um filme de animação,
“Frozen” teve como público-alvo os
alunos do 4ºano que se mostraram
muito recetivos à mensagem do filme e
à sua configuração técnica.
A valorização dos sentimentos em
detrimento dos bens materiais foi a
mensagem
principal
dos
filmes
projetados.

————————————————————————–—————————————

Natal Europeu

O Clube Europeu da EBI de Água de
Pau festejou o Natal com um grande
jantar organizado pelos pais e encarregados de educação. Neste convívio, que
decorreu no dia 5 de dezembro, estiveram presentes mais de 230 pessoas,
que antes assistiram à peça de teatro
“O Natal do Ruim”, um texto da professora Lúcia Torres. A peça narrou a vida
de Ruim, uma menina que cresce numa
família sem amor, tornando-se o rosto
do desalento e da infelicidade, mas que
no final encontra a saída para os seus
problemas. Ainda na atividade “Natal
Europeu”, o Clube organizou um Cabaz
de Natal e um concurso de escrita.

Em janeiro, no
âmbito do Projeto “Os
Açores e a Europa”,
dá-se o primeiro
encontro com os
eurodeputados eleitos nos Açores e paralelamente serão iniciados os trabalhos
relativos ao concurso
“Uma narrativa para a
Europa”. A presença
do Dr.Ricardo Serrão Santos já está
confirmada para o dia dezasseis de Janeiro.
Segundo o professor José Carlos
Pereira, o grupo de jovens do Clube
Europeu está cada vez mais empenhado em conhecer a União Europeia, as
suas políticas e instituições, participando ativamente nas atividades propostas, que, como já é do conhecimento
público, contam, este ano, com a supervisão do Ministério da Educação, do
Programa ERASMUS+ e da Direção
Regional da Juventude do Governo
Regional dos Açores.
EBI-Água de Pau
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Sensibilidade e Bom Senso

Por: Rui Almeida

——————————–—————–——

O

mundo está a mudar. Ao puxarmos atrás a memória de um ano atípico
e convulso, a consciência coletiva sobressai, as populações ganham uma súbita energia que se propaga por osmose,
e demonstram que, afinal, a democracia
e as suas diversas vertentes de aplicação
prática movem montanhas, ultrapassam
dificuldades, tomam a forma que as multidões pretendem.
No Egito, na Tunísia, na Líbia e na
Argélia, porque os sistemas ditatoriais se
sobrepunham, o grito de revolta de milhões de cidadãos anónimos transformou-se em revolução e obrigou os donos de um poder enquilosado e decrépi-

to a depor as armas. Pelo meio, porque
as tendências religiosas e algum fanatismo na ação configuravam pretextos de
violência, ficaram corpos inertes e um
cheiro a pólvora que alertou o mundo.
Nas cimeiras do G8, do G20 ou nos
encontros mundiais sobre o planeta, o
seu ambiente e o seu clima, ouve-se e vê
-se o sentimento coletivo de uma franja
significativa de jovens, ambientalistas,
ecologistas, defensores de uma forma de
democracia interventiva e denunciadora.
São centenas de milhares, talvez milhões
os que convergem para as cidades-sede
dos encontros dos senhores do poder,
prenunciando que os contra-poderes
sociais ali estão, preparados para mostrar que a força do dinheiro e dos interesses políticos tem, na rua, um opositor
organizado, impressivo e disposto ao
sacrifício de alguma liberdade individual
a favor das vontades coletivas.
Na Grécia, em Espanha e em Portugal, a crise profunda e as medidas duríssimas de uma austeridade que atinge
limites há poucos anos impensáveis,
revelando-se socialmente devastadora e
próximo da fronteira do desumano, fazem com que a “força da rua” surja pujante, determinada, e curiosamente
transversal quanto à origem e idade dos
que a integram. Uma nova forma de democracia, em que o poder, sem ser joga-

do à rua, é pela rua reivindicado, numa
solução limite de sociedades desenvolvidas, mas estranhamente entregues à
ditadura dos grandes interesses económicos e das tendências financeiras mundiais.
Esta necessidade de união e participação cívica por motivos conjunturais
demonstra, em primeiro lugar, a capacidade e sentido crítico de um muito
abrangente leque social. Um sentimento
de justiça pelas próprias gargantas e pela
presença maciça que procura materializar a revolta interior, e que encontra no
seu semelhante, ainda – ou talvez porque – de idades distintas e meios de subsistência diversos, um aliado de ocasião
para soltar um grito de alerta que incomode, que seja audível e, acima de tudo,
que sirva de aviso.
As raízes latinas de três países europeus podem, na sua génese, ajudar a
explicar esta repentina capacidade de
mobilização popular. Mas também ajudam a perceber que há um princípio, em
democracia, que é inegociável, qualquer
que seja o objetivo, qualquer que seja a
razão profunda ou imediata de um protesto: o princípio do bom senso. E se
gregos e espanhóis, ameaçados, certamente, pelo cutelo de dificuldades quase
inultrapassáveis nas suas vidas do dia-adia, se esqueceram desse bom senso

fundamental e pisaram o risco da libertinagem na forma encontrada para reagir,
os portugueses, lembrando-se da fabulosa lição de orientação cívica e controle
de multidões dada ao mundo há quase
41 anos, a 25 de abril de 1974, mantiveram uma áurea de auto-controle, de
domínio sobre si próprios e sobre as atitudes tomadas que chegou a surpreender o mundo. Por um lado, pela dimensão, que qualquer político ou analista
não pode negligenciar, de um grito coletivo jamais visto na história contemporânea da democracia lusa; por outro, pelo
modelo encontrado, impressivo mas
pacífico, determinado, sofrido, mas respeitador.
Todos percebem que, de facto, o
mundo está a mudar. O mundo dos outros, e o nosso mundo. O mundo distante em quilómetros, e o que fica à nossa
porta. O mundo de diferentes raças, de
diversas religiões, de múltiplas formas de
democracia popular e participativa. Mas
um mundo diferente, em que o modelo
de presença do cidadão não se esgota,
sequer, a cada quatro ou cinco anos, nas
assembleias de voto. E um mundo que
não pode passar ao lado de quem decide. Sob pena de a democracia ser ultrapassada pela falta de bom senso.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

O município da Lagoa encerrou o seu
ano económico sem qualquer dívida a
fornecedores.
Trata-se de uma situação histórica,
uma vez que é preciso recuar há alguns
anos atrás, final dos anos 80, para se
encontrar um facto semelhante.
Esta situação deveu-se essencialmente a um controlo rigoroso na despesa que permitiu libertar tesouraria para
a redução da dívida a fornecedores.
Segundo uma nota de imprensa da
autarquia, nos últimos seis anos, o valor
médio da dívida a fornecedores no final
do ano era de 1,7 milhões de euros e
este ano será de 0,00 euros.
O Presidente da Câmara Municipal de
Lagoa, João Ponte, mostra-se bastante

satisfeito por esta situação que, naturalmente é motivo de orgulho, mas não
poderia deixar de repartir este sucesso
com todo o seu executivo e com todos
os seus colaboradores que se empenharam ao máximo para continuar a prestar
os melhores serviços com menos
recursos, gerando menos despesa,
refere a mesma nota.
Esta conquista tem um sabor ainda
mais especial, visto registar-se num ano
particularmente difícil, com contingências financeiras e sem fundos comunitários para investir.
Segundo o autarca, apesar deste
sucesso ainda vamos ter anos difíceis e
com grandes e importantes desafios
pela frente como sejam: continuar a

____________________________________________________________________

Foto: DL

Câmara de Lagoa encerra ano sem dívidas a fornecedores

apoiar aqueles que mais precisam, defender a economia local e as empresas,
reduzir o desemprego no concelho com
recurso a programas ocupacionais, fazer
investimentos públicos, atrair investimento para o concelho e cumprir com as

Pub

obrigações financeiras com a banca,
com os parceiros e fornecedores, entre
outros desafios, lê-se.
DL/CML

___________________________________________________________________

Diário da Lagoa | Janeiro de 2015

LOCAL/ PUBLICIDADE

Página 05

Primeiro Vice-Presidente da Associação Internacional de
Lions Clubes, Jitsuhiro Yamada, na Lagoa

Foto: Lions Internacional

O Convento dos Franciscanos recebe, no próximo
dia 27 de janeiro, a Assembleia Solene Evocativa dos
100 ANOS DE LIONISMO NO MUNDO, promovida
pelo
Lions
Clube
de
Lagoa
(Açores).
Trata-se de um evento que irá contar com a honrosa participação do Primeiro Vice-Presidente da Associação Internacional de Lions Clubes, Jitsuhiro Yamada, de
nacionalidade japonesa, que, para o efeito, se desloca
à Ilha de São Miguel, no âmbito da sua visita oficial a
Portugal.
Segundo o Lions Clube de Lagoa, o ilustre visitante
e a sua comitiva visitarão, naquele dia, o Espaço de
Divulgação Lionística, na Urbanização do Pombal, na
Freguesia do Rosário, onde será inaugurado um novo
elemento expositivo e será plantada uma árvore que
sinalizará o início das comemorações do Centenário
dos Lions, nos Açores, a sede social do Lions Clube de
Lagoa (Açores), onde decorrerá uma homenagem a
Mélvin Jones, fundador do Lionismo, e a CASA LION, na
Freguesia de Santa Cruz, para um convívio com as
crianças acolhidas. Participarão, também, numa
reunião aberta a todos os Lions da Ilha de São Miguel e
numa videoconferência com os Lions das Ilhas de Santa
Maria, Terceira e Flores, para uma troca de impressões
sobre a realidade lionística açoriana e sobre a carismá-

tica ação mundial da Associação Internacional de Lions
Clubes que decorrerá no auditório do EXPOLAB.
Ainda segundo a mesma nota de imprensa, o
Primeiro Vice-Presidente da Associação Internacional
de Lions Clubes, que terá oportunidade de apresentar
cumprimentos protocolares na Presidência do Governo
Regional dos Açores e nos Paços do Concelho de Lagoa,
faz-se acompanhar, pela Chefe do Departamento da
Ásia e do Pacífico da Associação Internacional de Lions
Clubes, do Editor para o Japão da Revista LION e das
principais
entidades
lionísticas
nacionais.
Recorde-se que a Associação Internacional de Lions
Clubes é a maior organização de clubes de Serviço Voluntário do mundo, com mais de 1,3 milhões de associados, em cerca de 45 mil Lions Clubes espalhados por
200 países e áreas geográficas. Nos Açores, estão
ativos nove Lions Clubes, tendo o Lions Clube de Lagoa
(Açores) sido fundado no ano de 1992.

DL/Lions Clube Lagoa

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Lions Clube de Lagoa promove a salvaguarda da natureza
O Lions Clube de Lagoa (Açores) tem mantido nos
seus programas anuais de atividade uma plantação
de espécies endémicas, reafirmando, assim, o seu
assumido compromisso com a preservação da Natureza nos Açores, especialmente, neste caso, no
Concelho de Lagoa. Essa plantação acontece em dois
eventos distintos: num primeiro, sempre no mês de
outubro de cada ano, no âmbito das comemorações
municipais do Dia Mundial do Serviço Lionístico; e
num segundo, no mês de maio, integrado no Encontro de Gerações que reúne, num convívio familiar, os
filhos e netos dos companheiros. No total, são plantadas, todos os anos, 50 novas espécies de endémicas
dos Açores que vão, assim, reflorestando a Zona
Verde do Lions Clube de Lagoa (Açores) na Reserva
Florestal e de Recreio da Macela. Algumas das
endémicas plantadas no ano de 2012 -2013, quando
o projeto teve o seu início, já apresentam bons registos de crescimento.

DL/Lions Clube Lagoa
____________________________________________________________________
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“O Mundo dos Presépios” em exposição na Lagoa

Estrela e Mário Neves colecionam desde muito novos.
Até 31 de janeiro, está patente na
igreja de Santo António do Convento
dos Franciscanos, em Santa Cruz, a
exposição “O Mundo no Presépios” da
coleção de Estrela e Mário Neves.
Trata-se de uma exposição da coleção de várias peças que nos transportam para uma viagem pelo mundo dos
presépios de todos os cantos do mundo, demonstrando assim as mais variadas culturas mundiais de presépios.
Mário Neves e Maria da Estrela
Costa, autores desta exposição, desde
cedo renderam-se ao colecionismo,
uma forma de entretenimento tão antiga quanto o homem, que, em muitas
famílias, acabou por resultar num vasto

Alguns exemplares de presépios originários do Brasil.

património cultural e artístico.
Os autores estabeleceram contactos
com povos de diferentes países e,
agora, expõem no Convento dos Franciscanos exemplares que, não só são
muito representativos da arte popular
de cada povo, como também são dos
objetos mais significativos da celebração do Natal em todo o mundo cristão.
Esta exposição poderá ser visitada
no horário de funcionamento da Biblioteca Municipal Tomaz Borba Vieira, de
terça a sexta, entre as 10h00 e as 18h00
e aos sábados das 10h00 às 16h00. Nos
dias 26 de dezembro e 1 de janeiro
poderão visitar a exposição entre as
15h00 e as 18h00.

____________________________________________________________________

Fotos: DL

Presépios originários de Israel, feitos em madeira de Oliveira.
Pub
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Para o próximo ano ...
mais eficazes das situações de violência
familiar que vão sendo denunciadas às
autoridades. É verdade que muito tem
sido feito a este nível mas os números
falam por si na exigência de que muito
mais se faça ainda.
No plano internacional também
creio merecer absolutamente destaque
a investida, sem precedentes, de um
crescente grupo de terroristas islâmicos
que anunciam agora publicamente pretender instaurar e alargar um designado
estado islâmico, através de qualquer
meio, ameaçando ultrapassar todos os
Por: Mª do Céu Patrão Neves níveis de violência e de crueldade que o
——————————–—-———–———– nosso mundo já viu. Este grupo terrorista Estado Islâmico (EI) já tem um autoproclamado califa - Abu A-Bagdhadi -–
a proximidade de uma mudança e tem progredido a partir da região
de ano os discursos de balanço são os situada ao noroeste do Iraque e em
mais esperados e não quero ser eu a parte da região central da Síria. Entreintroduzir uma nota dissonante. Até tanto, a sua expansão geográfica tem
porque o exercício de balanço pode ser sido surpreendente nos últimos meses,
simultaneamente catártico e propedêu- impondo a sua lei de terror e barbárie
tico, sobretudo em relação a eventos às regiões e povos que vai subjugando:
negativos: catártico na medida em que, desde as mediáticas execuções de ociao obrigar-nos a enfrentar o rol de dentais transmitidas pelas redes sociais;
acontecimentos mais marcantes do ano ao assassinado de todos os que não se
já com algum distanciamento, nos ajuda convertem ao Islão, incluindo centenas
a circunstanciá-los de forma mais preci- de crianças; e impondo sempre um nísa e ampla, alcançando uma melhor vel atroz de crueldade nas suas acções
compreensão dos mesmos; propedêuti- como factor dissuasor de qualquer reco porque deverá ser um exercício que sistência.
Dir-me-ão que é uma realidade discontribua para uma intervenção pertitante
e que não nos afecta…, ao que eu
nente, à medida de cada um, na procupoderia
replicar que o homicídio indisra da sua resolução efectiva num futuro
criminado,
o sofrimento gratuito, a viopróximo.
lação
generalizada
dos direitos humaÉ neste contexto que destaco duas
nos
nos
interpela
necessariamente
corealidades, uma no plano nacional e
mo
seres
humanos.
Mas
posso
acresoutra no internacional, ambas profundamente negativas e que considero não centar, para os que procuram factos de
só terem marcado a nossa vida colectiva mais directo impacto, que o nosso país
neste último ano mas, lamentavelmen- (e a Espanha, isto é, a península Ibérica)
te, ameaçarem manter-se na ordem do está nos planos de restauração do calidia, senão mesmo agravarem-se neste fado do EI. Paralelamente, e com potencial impacto mais próximo no tempo, o
novo ano…
No plano nacional merece absoluta- EI tem-se vindo a introduzir no mundo
mente destaque o drama das mulheres ocidental com pequenas células capazes
assassinadas em Portugal vítimas de de morte cega e indiscriminada, para
violência doméstica. Esta é uma tragé- fazer prevalecer os seus intentos, à redia pessoal e familiar que, a ocorrer cepção de qualquer comando. Se um
uma única vez, seria já excessivo, mas dia essas células receberem uma ordem
que de facto se multiplicou quarenta simultânea para atacarem os vários
vezes no nosso país. É assim também países ocidentais onde operam, o imuma vergonha nacional que a todos nos pacto será de difícil mensurabilidade.
E podemos, hoje, nós, aqui, fazer
interpela e de alguma forma nos resalgo
para contrariar este perigo…? São
ponsabiliza por sermos uma sociedade
muitos
os jovens das nossas comunidaem que a mentalidade da posse sobre
des
ocidentais
que aderem ao EI pelo
outros, da agressividade em relação aos
outros se perpetua, uma sociedade que que certamente há muito por fazer ennão consegue identificar os agressores e tre nós ao nível da educação para os
travá-los atempadamente, que não con- valores e de ocupação saudável dos
segue libertar as vítimas dos seus agres- nossos jovens; mas há também que
sores e disponibilizar suficientes alter- acompanhar os que nas nossas comuninativas, que ainda não encontrou estra- dades disseminam a violência e formutégias para inverter estes números até lar políticas que contenham e tendam a
suprimir as palavras (e acções) de ódio.
os suprimir totalmente.
Muito se exige, pois, neste domínio: Apenas considerando os aspectos focadesde a educação dos jovens para o dos, os desafios para 2015 são enorrespeito pelos outros, sobretudo tendo mes. Que nos votos de um Feliz Ano de
em atenção que a violência entre namo- 2015 se inclua a força para ajudarmos a
rados está a aumentar e que já então vencê-los.
alguns jovens não estranham a violência
M. Patrão Neves
na relação; ao nível de oferta de seguProfessora
Universitária
rança e de condições de vida que apoiem efectivamente a decisão da vítima
se afastar do agressor; não esquecendo
uma assistência e acompanhamento

N
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Eu não sei com que armas vai
ser travada a III Guerra
Mundial, mas posso dizer-lhe o
que eles vão usar na IV: pedras!

Por: Paulo Casaca

——————————–—-—————–

As

fontes divergem sobre a expressão exata, as circunstâncias e a
data (1948 ou 1949) em que Albert
Einstein terá dito esta frase, mas o
significado das suas palavras é claro: se
deixarmos a humanidade caminhar
para um novo confronto mundial, voltaremos à idade da pedra.
A utilização de armas químicas, na
altura o cloro, foi iniciada pelas forças
alemãs durante a sua ofensiva na segunda batalha de Ypres na primeira
guerra mundial causando milhares de
vítimas. Proibida por convenções internacionais, a guerra química iria no entanto reaparecer na segunda guerra
mundial, embora não nos campos de
batalha. Os nazis usaram, como sabemos, ácido cianídrico para exterminar os judeus e outras pessoas consideradas indesejáveis.
As armas químicas fizeram a sua
reaparição na década de oitenta durante a guerra Irão-Iraque, e depois
desta guerra, o regime baathista
iraquiano continuou a usá-lo para a
sua guerra genocida contra os curdos.
As armas químicas utilizadas repetidamente desde o início da guerra contra
o povo sírio pelas forças de Assad
mataram centenas, se não milhares de
civis. Este crime contra a humanidade
levou a comunidade internacional
dirigida pelos EUA a forçar Assad a
aderir à Convenção sobre Armas
Químicas em Agosto de 2003 e a concordar com a destruição de todo o seu
arsenal.
De acordo com uma alta patente
das Forças de Defesa de Israel citada
pelo Times de Israel no início de maio
2014, havia no entanto registo nessa
altura de 30 ataques químicos desde o
suposto fim da sua utilização em Agosto de 2013, todos com vítimas civis.
A comunidade internacional, no
entanto, continua a ignorar a continuação da guerra química de Assad. No
dia 6 Dezembro de 2014, de acordo
com o Observatório Sírio para os
direitos humanos com sede em Londres: as forças do regime usaram gás
de cloro para parar o avanço do ISIS no

aeroporto militar de Deir-Ezzor.
Esta notícia foi quase totalmente
ignorada pela imprensa internacional e
aqueles que a mencionaram - como a
rádio oficial belga francófona que ouvi
ocasionalmente – fez uma breve
referência à “cloragem” do ISIS após a
suposta grande notícia, a vitória do
regime na batalha do aeroporto de
Deir Ezzor.
Assim, a comunidade internacional
está simplesmente a encobrir o uso
continuado de armas químicas pelo
regime sírio, e agora, aparentemente,
com a desculpa perfeita: "estas armas
estão a ser usadas contra os monstros
do Estado islâmico”.
Que temos gente fanatizada capaz
de monstruosas ações é algo sobre o
que não tenho a menor dúvida, o
problema é saber se a “cloragem”,
hoje dos jihadistas, amanhã, como no
passado, de civis, é a opção.
Ironicamente, essa quebra flagrante dos princípios do direito internacional, dos compromissos solenes
dos EUA e dos direitos humanos foi
ofuscada pelo lançamento de um
relatório do Senado dos EUA, ainda
sob controlo democrata, sobre o uso
pela CIA de tortura contra jihadistas
durante a administração Bush.
Na verdade, as antigas violações
por adversários políticos contra os
direitos humanos são usados para encobrir violações presentes que são
mais sérias que as antigas. Alguém
duvida que a "cloragem" de opositores
não é melhor do que usar a simulação
de afogamento ou a tortura de
privação do sono?
Pior ainda é o facto de a mesma
administração Obama que está a fazer
vista grossa sobre os crimes químicos
de Assad também estar a pavimentar o
caminho para um Irão Nuclear e ter
elogiado os bombardeamentos da
aviação iraniana no Iraque. Estes bombardeamentos têm usado bombas de
fragmentação sobre cidades de maioria árabe sunita.
Onze anos após a desastrosa invasão do Iraque os EUA e o Ocidente
em geral não entendem que o regime
iraniano não é a solução para o jihadismo; muito pelo contrário, direta e indiretamente, tem sido o Irão o principal
promotor do jihadismo. Qualquer
cooperação com ele só pode provocar
o crescimento do problema e colocarnos mais perto do cenário descrito por
Albert Einstein.
Saint Quentin
(Paulo Casaca)
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2014 em revista por João Ponte, com olhos postos em 2015
Fotos: CML

Com o início de mais um ano,
o Jornal Diário da Lagoa falou
com o Presidente do Município
de Lagoa, a fim de obter-mos um
balanço deste ano, que foi difícil
a vários níveis. João Ponte fala
igualmente do que se poderá
perspetivar para este novo ano,
reconhecendo dificuldades.
DL: Findo 2014, que balanço se
pode fazer num ano que ficou marcado
pela
dura
austeridade?
João Ponte (JP): Encontramo-nos no
período mais difícil do poder local
democrático, por força da crise económica e social e das medidas de austeridade que têm sido impostas pelo governo
da
república.
Entre 7 anos perdemos 6,3 milhões de
euros (cerca de 900 mil euros por ano)
apenas em impostos e taxas provenientes do urbanismo. Se continuarmos com
esta evolução negativa, nos próximos
tempos, poderá ser colocada em causa,
a sustentabilidade do poder local, que
se revelará cada vez mais incapaz de
responder às solicitações das suas populações, mesmo em áreas fundamentais e
essenciais à qualidade de vida das
mesmas. Nesse âmbito, receio mesmo
um retrocesso histórico nos serviços
prestados às populações. Apesar da
difícil conjuntura ainda não foi necessário desinvestir em nenhum projeto para
manter o equilíbrio financeiro da autarquia. Contudo o que marcou o ano de
2014 foi sem dúvida o desemprego, daí
que a grande e forte aposta do município durante este ano austero tenha
incidido na empregabilidade dos lagoenses, através de Programas, apoiados
pelo Governo Regional, como forma de
combater
o
desemprego.
DL: A autarquia de Lagoa tomou
decisões importantes que, diga-se, algumas não foram bem aceites. É difícil
tomar decisões que não acolhem a
maioria
de
consensos?
JP: Não me recordo de nenhuma
que não tenha sido bem aceite pelos
munícipes, contudo tenho consciência
que as decisões tomadas nem sempre
produzem os resultados esperados e
nem sempre são bem compreendidas e
aceites pela população, mas todas elas
foram sempre tomadas pensando no
interesse público e a favor do desenvolvimento do concelho. No entanto, deve
estar a referir-se a uma de cariz interno
que foi o não pagamento da remuneração compensatória aos trabalhadores.
Num período de grandes dificuldades e de aflição que muitas famílias
lagoenses atravessam, entendi, em
consciência, que em vez de pagar a
remuneração complementar, que era
opcional, afetar aqueles recursos para
outras 200 famílias que foram atingidas
pelo flagelo do desemprego ou que
nunca tiveram a oportunidade de ter um
emprego
estável.
Foi seguramente uma das “obras
sociais” de que me orgulho e que voltaria a repetir no futuro, mesmo tendo
consciência que isto me custaria a popu-

laridade dos trabalhadores municipais.
DL: A Lagoa tem-se marcado pela
diferença a vários níveis. Estamos a
caminhar para o terceiro aniversário de
elevação a cidade. Já se vislumbram
alguns benefícios desse estatuto?
JP: A elevação da Lagoa a cidade é
ainda muito recente, pelo que ainda não
existem benefícios evidentes desse novo
estatuto.
Este é acima de tudo um título que,
de momento comprova o desenvolvimento do concelho. É um estatuto que
deve ser visto como o reconhecimento
do nosso progresso no passado e no
presente e como um desafio para o
futuro.
Pese embora, é inegável que atualmente estamos perante um concelho
mais desenvolvido e a elevação a cidade
veio reconhecer precisamente esse
progresso num passado recente.
Nos últimos anos realizaram-se
obras necessárias e estruturantes no
concelho que tiveram como objetivo
primordial o bem-estar das pessoas,
sendo que muitas delas vieram dar
outra dinâmica ao concelho, bem como
vieram potenciar mais emprego e mais
desenvolvimento
para
a
Lagoa.
De futuro, e depois de passada esta
fase de dificuldades onde a nossa
atenção deve estar focada na proteção
social, estou certo que a Lagoa continuará a ter condições para crescer mais,
sendo que, as prioridades para os próximos anos passam sobretudo por fomentar o desenvolvimento económico e a
captação de investimentos geradores de
emprego
e
crescimento.
DL: Há quem diga que a Lagoa de
cidade pouco tem, que faltam infraestruturas. É da mesma opinião? Há ainda
um longo caminho a percorrer?
JP: Existe sempre algo que nos faz
falta, designadamente algumas infraestruturas e equipamentos que garantem
mais desenvolvimento e maior qualida-

de de vida. Mas é verdade que nos
últimos 3 anos vimos surgir na cidade o
Tecnoparque, a Pousada da Juventude,
o Nonagon - Parque de Ciência de São
Miguel, e já garantimos, da nossa parte,
a instalação de um hospital privado e de
uma unidade de medicina nuclear
também
no
Tecnoparque.
Os críticos deste novo estatuto de
cidade estão sempre mais preocupados
em ridicularizar do que em se orgulhar,
independentemente da falta de equipamentos ou serviços que a Lagoa apresenta como acontece em outras cidades,
a outros níveis. Prefiro não ter um
quartel de bombeiros na cidade a ter
sem abrigo a dormir na rua.
Estou convicto, que daqui a duas
décadas, com a capacidade empreendedora dos lagoenses, teremos uma cidade mais próspera, com maior qualidade
de vida e que, certamente, será uma
referência a nível regional e motivo de
orgulho para todos os que cá vivem.
DL: O crescimento do concelho tem
sido homogéneo? Ou existe locais que
se têm desenvolvido mais que outros?
Nas últimas duas décadas a Lagoa cresceu e a modernizou-se, muito por força
de uma política de investimento público
que proporcionou o desenvolvimento
que chegou a todas as freguesias.
Aliás, a melhor prova que temos, e que
é incontestável, foi o facto de uma
freguesia rural, o Cabouco, que não integra a cidade, ter sido a que mais cresceu
em termos de construção de novas habitações
e
de
população.
Hoje em todas as freguesias existem
equipamentos e serviços públicos de
qualidade.
Naturalmente as freguesias que
integram a cidade, o Rosário e Santa
Cruz, são aquelas que apresentam mais
vida própria e dinamismo próprio que as
diferencia e diferente das outras.

DL: Neste novo ano, o que irá
marcar a atuação da autarquia?
JP: Os desafios colocados ao poder
local são cada vez maiores e mais
exigentes o que nos obriga a repensar e
a reavaliar quais as prioridades para o
concelho a todo o momento. Queremos
dar força à Lagoa, criar centralidade no
concelho e o nosso estatuto de cidade
deverá apelar-nos a um novo patamar
de desenvolvimento, Queremos virar,
ainda mais a Lagoa para o mar. Queremos que a Lagoa, que já é uma referência em termos culturais, ganhe ainda
maior atratividade na ilha de São
Miguel.
Todos os projetos que a autarquia
tem em mãos, designadamente a ampliação do Porto dos Carneiros, a valorização da frente marítima do Rosário e
Santa Cruz, a requalificação da rede de
equipamentos das escolas do ensino
básico, o Mercado Municipal e o desenvolvimento do Tecnoparque são exemplos de investimentos que permitirão a
modernização do concelho, a fixação de
mais pessoas e o seu desenvolvimento
integral, sendo essas as novas apostas
que o novo quadro de referência estratégica da União Europeia, 2014-2020 irá
permitir concretizar num futuro próximo. Mas, neste momento o maior desafio que temos pela frente é vencer as
dificuldades das famílias e das empresas
e também promover o crescimento do
concelho, de forma a gerar emprego e
desenvolver
a
economia
local
DL: O Tecnoparque poderá ser uma
alavanca para a instalação de novas empresas, acredita que este ano será dado
esse
passo?
Em 2015, o primeiro edifício do
Nonagon irá receber as primeiras
empresas
de
base
tecnológica.
Espero que seja o início de uma caminhada de sucesso e de desenvolvimento
daquela infraestrutura. Sempre dissemos que o Tecnoparque foi um projeto
concebido no sentido de impulsionar o
desenvolvimento tecnológico, cultural e
social do concelho de Lagoa, uma situação que, entretanto, em virtude da
retração económica que estamos a
viver, terá de resultar noutros níveis de
expetativas, quanto à dinâmica de
desenvolvimento
que
suscitará.
Já foram assinados dois acordos com
vista à instalação de dois importantes
empreendimentos no Tecnoparque. O
primeiro, com o Hospital Particular São
Lucas, destinado à construção de uma
unidade hospitalar e uma unidade de
cuidados continuados. O segundo com a
IsoPor destinado a uma unidade de
prestação de cuidados de saúde com
recursos a métodos e técnicas próprias
da
medicina
nuclear.
O projeto da Isopor já deu entrada
na Câmara Municipal para licenciamento e o projeto referente ao Hospital
Particular São Lucas deverá dar entrada
muito em breve. Contudo, sabemos que
ambos os projetos só serão concretizados com recurso a fundos do próximo
quadro
comunitário
de
apoio.
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João Ponte acredita que 2015 será um ano de retoma
DL: Permita-me fazer esta questão. A antiga Fábrica
do Álcool. Para quando uma solução? Este poderia ser
uma montra direccionada ao turismo? Como se de um
museu
dos
operários
se
tratasse?
JP: Como é público a fábrica do álcool não é propriedade do município. Consideramos importante que se
encontre uma solução urgente para aquele espaço que
é património lagoense e que foi uma das maiores unidades fabris empregadoras deste concelho. Recentemente
revisitei as instalações e pude confirmar que, apesar do
aspeto dos edifícios, que não é o melhor em virtude do
tornado que passou naquele local em 2006, existe um
grande potencial naquele espaço que deve ser aproveitado.
Foi recentemente entregue ao município uma reflexão estratégica desenvolvida por um grupo de trabalho,
constituído, a convite da autarquia, por personalidades
de diferentes áreas de competência. Em breve iremos
apresentar ao proprietário do imóvel um plano de
desenvolvimento com um conjunto de propostas, tendo
em vista a reafetação, num futuro, daquelas instalações
a outras funções, que possam ser enquadradas nas
prioridades do novo quadro de referência estratégica da
União
Europeia
2014-2020.
DL:
Que
expetativas
tem
para
2015?

Apesar de achar que o pior já passou, os próximos tempos serão ainda de dificuldades e como tal convidamnos a um caminho que preserve a vertente social e que
fomente
a
economia
local.
JP: A criação de emprego é o maior desafio dos
governantes. Nem tudo os governantes podem fazer e
nem tudo depende deles. Naturalmente é preciso um
ambiente de confiança para os empresários investirem,
é imperativo facilitar o acesso ao crédito e é necessário
aumentar o consumo interno. Aos governantes cabe a
promoção de políticas que também possam contribuir
para os aspetos que já referi. Neste domínio entendo
que é preciso apostar em várias frentes: continuar a
promover o investimento público, com especial enfoque
na reabilitação urbana; apostar no turismo de forma
consistente, tendo em vista trazer mais pessoas aos
Açores; apostar nas produções regionais para reduzir as
importações; acelerar o máximo possível a execução do
novo quadro comunitário de apoio e continuar a apostar nos programas de empregabilidade ao abrigo do
próximo
quadro
comunitário
de
apoio.
Se em cada nível de responsabilidade de governação
trabalharmos neste sentido, não tenho dúvida que 2015
será um ano de retoma da economia e de criação de
emprego sustentável.

João Ponte, Presidente da Câmara Municipal de Lagoa.
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Jovens recebem ensinamentos para uma vida melhor

Lar de Jovens em Risco, propriedade da Santa Casa da Misericórdia de Santo António da Lagoa.
Os jovens que estão institucionalizados têm, na sua maioria, dificuldades em
se comprometer com os diversos projetos que são propostos. A situação acontece, a par de outros, no Lar de Jovens da
Lagoa onde, crianças com os mais variados problemas pessoais e familiares, são
acolhidos, mas que ao identificarem-se
com este ou aquele projeto, acabam por
assumir algum compromisso.
A ideia é defendida por Eduardo Borges, o coordenador deste Lar pertencente à Santa Casa da Misericórdia de Santo
António da Lagoa.
Trata-se de um espaço que foi inaugurado a 10 de março de 2003, onde são
acolhidas crianças e jovens do género
masculino, até os 21 anos de idade, que
se encontram em situações de perigo.
Esta valência tem sido essencial na
forma e inclusão dos jovens na sociedade, prevenindo-os de comportamentos
de risco que poem em causa a integrida-

de da vida humana.
Segundo Eduardo Borges, a instituição procura sempre levar a cabo um plano individual e coletivo, dinamizando
diversas atividades, extra curriculares
(passeios, eventos cultuais, atividades
desportivas) para que haja um maior
envolvimento dos jovens e para que possam crescer duma forma sustentável e
saudável, algo que no seio familiar não
foi possível, por alguma razão.
Recentemente os jovens deste Lar
estiveram envolvidos na criação de um
presépio no exterior do edifício. Uma
ideia que surgiu dos monitores mas que
os jovens acabaram por se envolver, sendo algo que se identificaram. Os jovens
ajudaram na construção das figuras e a
sua ornamentação, tendo um envolvimento muito positivo, considera o coordenador.
Atualmente são quatro as crianças
que estão institucionalizadas no Lar de

Jovens da Lagoa, mas a sua população é
flutuante. Eduardo Borges recorda que
recentemente estiveram institucionalizadas 12 crianças.
Durante o tempo em que permanecem no Lar, com os jovens, são trabalhados uma série de fatores, desde a aprendizagem, minimizando atitudes negativas
no seu comportamento, uma vez que,
muitas vezes, vêm de famílias que não
acompanham estas crianças.
O responsável fala igualmente dos
laços criados com estes jovens devido ao
tempo que estes passam na instituição,
referindo que, por mais que custe, há
que saber distinguir essa afetividade,
preparando para o dia em que a criança
possa sair e regressar ao seu seio familiar.
Segundo Eduardo Borges, os jovens
vão durante o fim de semana a casa ou
são visitados pelos pais, para que não
haja a perda desse relacionamento fami-

Foto: DL

liar, sendo que a instituição funciona
como um fator importante de equilíbrio
de alguma situação problemática que
tenha acontecido na vida da criança.
O coordenador do Lar de Jovens da
Lagoa destaca ainda o trabalho desenvolvido para que as crianças possam sair da
instituição com uma lição e forma de
vivência diferente daquela a que levou à
sua institucionalização.
Eduardo Borges reforça que tudo o
que é possível é dado aos jovens para
que estes possam ter um futuro de sucesso com valores cimentados.
O Lar de Jovens da Lagoa tem atualmente quatro jovens institucionalizados,
funcionado com cinco monitores, um
psicólogo e um assistente social, havendo ainda mais quatro funcionários, ligados à instituição através de programas
de emprego.
DL
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Clube de Patinagem de Santa Cruz comemorou 20 anos

Fotos: CML

Moniz e Rui Almeida.
A anteceder à Gala, decorreu a Sessão Solene onde,
em destaque, esteve o trabalho e o mérito alcançado
por este clube, pelos patinadores e seu treinador.
Geraldo Andrade foi mesmo quem mereceu várias
homenagens ao longo da noite através dos vários intervenientes.
Na palestra “Competência e Mérito Desportiva”,
proferida pelo jornalista Arthur Melo, foi destacada a
competência do treinador e do empenho dos atletas
que levou, este clube, a ganhar os vários títulos ao
longo destes 20 anos, com destaque para os anos de
2010 e 2012, altura que o CPSC conquistou o título de
Campeão Nacional Sénior.
Do vasto palmarés, destaque para a presença, por
sete anos consecutivos, de três atletas deste clube na
seleção nacional. Das várias participações nacionais e
internacionais, são mais de quarenta as presenças em
pódio, de vários atletas do CPSC.

As bancadas do pavilhão da Escola Secundária foram pequenas para o público que compareceu.
O Clube de Patinagem de Santa Cruz (CPSC) assinalou, recentemente, o seu vigésimo aniversário, uma
data importante, sendo este um clube que tem trazido
orgulho para o concelho.
Segundo o Presidente da Direção do CPSC, esta era
uma data que não podia passar em branco uma vez que
há muito para dizer e testemunhar.
Em declarações ao jornal Diário da Lagoa, António
Borges refere mesmo que, aquando da criação do clube
nunca foi pensado que os triunfos alcançados poderiam
acontecer. “Nunca imaginamos que o clube iria ter as
glórias que tem, o alcance que conseguiu a nível nacional e internacional, um trabalho muito pensado, com
bons dirigentes e técnicos”, refere.
O responsável, que está no clube desde a sua fundação, destaca o palmarés alcançado tanto a nível nacional bem como internacional, recordando, como
momentos marcantes, os resultados alcançados em
termos nacionais e europeus, onde tinha honra de
trazer, até à Lagoa, os troféus. “ Para mim foi uma
honra trazer estes troféus até aos Açores ”.
Nesta entrevista, António Borges recorda ainda que,
este é clube com uma importância enorme, até porque
é criado com atletas do concelho, ou seja, é um clube
genuinamente lagoense, assumindo que o futuro do
clube está garantido até porque existem atletas e
ex-atletas que deixam pensar assim. “ Há um conjunto
de pessoas, desde ex-atletas, calculadores, treinadores,
técnicos, apresentadores, todo um conjunto de pessoas
que não deixam pensar de outra forma”.
O Presidente do CPSC refere, nesta entrevista, ainda
como desejo, a realização na Lagoa de uma prova de
cariz nacional, um desafio que foi deixado igualmente
na cerimónia que assinalou os 20 anos do clube.
Outra ambição é a construção de um pavilhão
próprio para a prática da modalidade, uma ambição que

poderá ser possível com a construção da nova Escola
Básica de Lagoa. “Estou a trabalhar, junto do governo e
da autarquia, para que se crie um pavilhão com todas as
condições que são necessárias para a prática da modalidade e para que possamos receber provas nacionais e
internacionais”.
António Boges diz mesmo já haver um conjunto de
reuniões agendadas para este mês de janeiro, com
várias entidades, para que possam ser criadas essas
condições.
O futuro da modalidade, na Lagoa, está igualmente
garantido, até porque, segundo o Presidente do CPSC,
são sempre muitos os jovens que, anualmente, entram
para esta modalidade, sendo este um clube com bases
mais que suficientes para a sua sustentabilidade.
Em termos diretivos, António Borges recorda que irá
terminar o seu mandato em 2017, e acredita que outras
pessoas possam abraçar este projeto, deixando, como
sempre, a sua disponibilidade para ajudar.

20 anos comemorados
com “Gala”
Esta data importante do CPSC foi assinalada com a
realização da “Gala dos 20 anos”, que teve lugar no
pavilhão da Escola Secundária de Lagoa, numa noite de
casa cheia, com as bancadas totalmente lotadas, e que
será recordada, sem sombra de dúvida, por muitos
anos.
O momento da noite foi proporcionado pelos atletas
do CPSC na apresentação com a coreografia da peça
“Os Miseráveis”. Ao longo da noite foram várias as apresentações com a participação de patinadores de outros
clubes de patinagem da ilha.
A apresentação da Gala esteve a cargo de Graça

Prova nacional nos
Açores
O presidente da Câmara Municipal de Lagoa, durante a cerimónia de comemoração dos 20 anos do Clube
de Patinagem de Santa Cruz, respondendo a um repto
da dirigente do Clube de Patinagem de Santa Cruz,
Susana Andrade, lançou o desafio ao Presidente da
Associação de Patinagem de Ponta Delgada, José
Raimundo, presente na cerimónia, para que a realização
de um próximo campeonato nacional de patinagem
artística seja realizado na cidade da Lagoa.
João Ponte justificou esta pretensão com os resultados do trabalho desenvolvido pelo Clube de Patinagem
de Santa Cruz, que tem tido uma prestação saldada por
inúmeras conquistas regionais, nacionais e até internacionais, sendo motivo mais que suficiente e um prémio
merecido para a patinagem artística em São Miguel.
O autarca lagoense realçou que, com a operação das
viagens low-cost para São Miguel, já no próximo ano,
será uma oportunidade para a realização deste tipo de
eventos e que o município está disponível para apoiar
um evento desta envergadura na Lagoa, quer com a
cedência das instalações da Pousada da Juventude, quer
ainda com apoio logístico.
João Ponte, no âmbito da sua intervenção nesta
sessão, recordou a atribuição da Medalha de Mérito
Municipal ao CPSC.
O autarca, nos primeiros anos de mandato, disse
ter-se apercebido da qualidade do trabalho desenvolvido por este clube, não hesitando por isso em aumentar
o valor do contrato de programa, tendo sido transferidos nos últimos 10 anos, em média, 12.000,00 € para o
CPSC a fim de financiar os seus planos de atividade,
sendo seguramente, dos apoios municipais mais bem
aplicados e com grande retorno em termos de resultados desportivos.

Momento alto da noite com os patinadores do CPSC na interpretação de “Os Miseráveis”, uma das principais obras do escritor francês Victor Hugo.
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Lagoa recebe apresentação de Marketing de Rede

Marketing de Rede é um sistema de distribuição de produtos, bens ou serviços utilizados por empresas.
O Cine Teatro Lagoense Francisco D’Amaral Almeida
recebe, este mês de janeiro, uma sessão de apresentação e de esclarecimento sobre o que é Marketing de
Rede.
Mas afinal de que se trata? Primeiro fomos falar
com uma empresa local para percebermos melhor do
que falamos.
Segundo nos foi explicado pelo responsável, Marketing de Rede ou também chamado de Marketing Multinível, é um sistema de distribuição de produtos, bens
ou serviços usados por muitas empresas. O produto sai
diretamente da fábrica para o consumidor final.
As empresas entendem que por necessidade e estratégia de mercado, as possíveis vantagens adminis-

trativas e logísticas, bem como as vantagens financeiras, aquilo que vendem terão maior sucesso utilizando
esta forma de vendas.
Segundo João Almeida, a empresa coloca os seus
produtos no mercado através de canais de distribuição
criados pelos seus distribuidores. É um negócio de recomendação que nos permite ter um negócio de baixo
investimento e sem riscos.
“Recomendamos os produtos, apresentamos a novos clientes e ensinamos, pessoas assim como eu, a
desenvolver esta atividade”, explica.
Qualquer pessoa pode trabalhar para obter um rendimento extra, para pagar a conta da eletricidade, a
prestação da casa ou para ter um negócio com ganhos
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ilimitados.
Pode participar neste Marketing de Rede qualquer
pessoa, desde que maior de 18 anos.
Outra dúvida tem a ver com a confusão com jogos
ilegais, caso da bolha e outros, o que segundo o responsável, trata-se de uma empresa legal em que não se
ganha dinheiro com as inscrições. É uma forma de distribuição de produtos, neste caso de produtos de uso
diário e sem eles os ganhos não existiriam.
“Os chamados esquemas de pirâmide são modelos
não sustentáveis, que envolvem a permuta de dinheiro
pelo recrutamento de outras pessoas para o esquema
sem que qualquer produto ou serviço seja dado em
troca, e confundir este dois tipos de atividade acaba por
ser injusto para os milhões de pessoas que trabalham
em venda direta e network marketing, e que todos os
dias trabalham honestamente para desenvolverem os
seus negócios. São pessoas que ajudam outros a desenvolverem o seu próprio negócio”, explica.
Sobre a apresentação, a ter lugar no próximo dia 17
de janeiro, João Almeida recorda que a sua empresa é
fornecedora de produtos e pretende introduzi-los nos
Açores, mas para isso é preciso a ajuda de pessoas para
os distribuir criando o seu próprio negócio.
Assim, no próximo dia 17 de janeiro, pelas 15h30, o
Cine Teatro Lagoense receberá a apresentação da empresa, dos produtos e será explicada a forma como se
desenvolve este negócio, havendo igualmente uma
exposição de produtos.
Apresentação é aberta ao público, mas terá de ser
feita a confirmação.
Mais informações pode ser obtidas no sitio oficial
em: www.fmazores.pt .
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Como era antigamente?
NASCIMENTOS, CASAMENTOS E ÓBITOS

Com a Implantação da República, a obrigatoriedade
do registo civil retirou aos arquivos paroquiais os efeitos
civis que até então tinham tido. A entrada em vigor da
lei do Registo Civil, a 1 abril de 1911, foi divulgada pelos
responsáveis dos poderes civis locais, de modo a que a
sua entrada em vigor não despertasse desconfiança por
parte dos munícipes.
Com base, nas estatísticas demográficas, disponibilizadas pelo INE, no município de Lagoa, o número de
casamentos registados variou de acordo com a conjuntura nacional e internacional. Com o início da I Guerra
Mundial dá-se uma quebra, que se acentuou em 1916,
com a entrada de Portugal no conflito e, em 1919, já
terminada a guerra e regressados os militares sobreviventes, registou-se uma subida consideravelmente acentuada. Nos anos posteriores, os valores voltaram à normalidade anterior à guerra. Na década de 1930 deu-se
um novo aumento do número de casamentos lagoenses
e destacou-se o facto de estar contemplada a variável
do divórcio, mas nenhum caso registado ocorreu no
Concelho da Lagoa.
Em relação à natalidade, os valores contabilizados
foram sempre acima dos 360 indivíduos nascidos com
vida, em cada ano registado, com exceção dos anos seguintes a uma quebra nos casamentos. A partir de 1917,
surgiu a distinção entre filhos legítimos e ilegítimos mas,
no concelho lagoense, o primeiro registo a contemplar a
ilegitimidade ocorreu apenas em 1929.
Quanto aos valores da mortalidade a realidade afastava-se dos países com mais adiantado grau de cultura
onde as condições de vida e os serviços de assistência
eram francamente melhores, além do agravamento proporcionado pelos efeitos da guerra e da gripe pneumónica. A nível da mortalidade, também foram contabilizados os nados-mortos apesar do seu peso ser pouco
significativo, pois representavam um valor abaixo de 1%
em relação aos nados-vivos. No Concelho da Lagoa, o
crescimento natural apresentava sempre valores positivos com variações ao longo dos anos possíveis de análise. Destacou-se a exceção do ano de 1918, em que a
gripe pneumónica também ateou por estas bandas, provocando um aumento notável de falecimentos que ultrapassou o número de nascimento.
Nos dados das estatísticas demográficas de 1913, a
informação obituária apresentava informações por ano,
distrito e concelho de acordo com a idade, o sexo e a
causa de morte. Estas estavam organizadas em 38 rubri-

cas CID, isto é, segundo a Classificação Internacional de
Doenças, tendo havido um reajuste da distribuição e a
introdução de uma nova rubrica com o número 26, correspondente a apendicite e tiflite. Em 1929 surgiram 43
rubricas devido à supressão de algumas ou da integração de títulos existentes em novas nomenclaturas.
Analisando o ano de 1920 no continente português,
a causa da morte que teve maior visibilidade era a
“rubrica 38, ou seja, o registo de óbitos de doenças ignoradas ou mal definidas”, bem como “a rubrica 37, ou
seja, outras doenças”. O predomínio de doenças indefinidas é esclarecedor dos fracos meios de diagnóstico, da
ausência de estruturas sanitárias adequadas e, talvez,
ainda, do número de mortes ocorridas no domicílio com
certificação duvidosa ou sem cuidado e rigor no preenchimento do certificado de óbito. Com os elementos
disponíveis, o valor mais elevado correspondia à
“rubrica 25, ou seja, diarreia e enterite (antes dos dois
anos)” sendo reflexo de uma elevada taxa de mortalidade infantil.
Além de doenças do foro do aparelho digestivo, também se destacam as causas da morte por doenças relacionadas com o aparelho respiratório e com lesões orgâni-

cas do coração. Nesta mesma década, nas atas camarárias, o subinspetor de saúde pediu autorização para adquirir “impressos referentes à determinação e verificação de óbitos para serem preenchidos pelos regedores
de freguesia e pelos funcionários do registo civil”, verificando-se, assim, uma preocupação com o registo dos
óbitos. Por sua vez, em 1930, mantiveram-se as mesmas
doenças como indicadores de causa de morte. Destacando-se as doenças ignoradas ou mal definidas e outras
doenças e naquelas que apresentaram definição mantiveram-se a diarreia e enterite, secundariamente a rubrica 13 “tuberculose do aparelho respiratório” e outras
doenças do aparelho respiratório, bem como a rubrica
19 “lesões orgânicas do coração”. Foram então registados os óbitos de enfermidades relacionados com o aparelho digestivo e secundariamente de doenças do aparelho respiratório, sendo os problemas de natureza cardíaca a terceira causa da morte.
Ao analisarmos o caso lagoense, selecionamos os
casos que registaram valores acima de cinquenta vítimas. Verificamos que, na sua maioria, encontravam-se
os casos da rubrica 38, doenças ignoradas ou mal definidas, contabilizando, no total dos anos definidos, 2.725
casos. Daqueles que são diagnosticados,
a rubrica 28, que correspondia a cirrose
do fígado, era a que comportava um
maior número de indivíduos, mas eram
as doenças do foro respiratório, nomeadamente a gripe e a tuberculose pulmonar, que apresentavam mais casos no
seu conjunto. Também as doenças do
estômago e as lesões orgânicas do coração apresentavam um número significativo de vítimas mortais.
Quanto às principais causas da mortalidade infantil, eram notórias a diarreia e a enterite, como acontecia em
todas as demais regiões. Em análise geral, tal como no resto do país, as principais causas de morte entre 1913-1933,
no concelho da Lagoa, eram do foro
cardiorrespiratório e digestivo.

Sandra Monteiro
CHAM – FCSH/NOVA-UAc
ICPJJT

Casamentos, Nascimentos, Óbitos e Nados-mortos, 1914
INE, Estatísticas Demográficas
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Palavras para uma ilha

Por: Teresa Viveiros

——————————–——————–————————

J

osé Saramago escreveu em tempos um artigo intitulado Palavras para uma cidade que é, segundo o dizer
do próprio, uma carta de amor à cidade de
Lisboa.
Inspirada no seu artigo, a Junho de 2013 escrevi uma
carta de amor à ilha que me serviu de berço. Opto por
recorrer a excertos que nela constam, minimizando a
carga afetiva que a caracteriza, numa mera tentativa, é
certo, de homenagear a minha ilha e o meu mar. Ilha e
mar: duas palavras que entram na geografia sentimental de todos os que por cá nasceram e dos que fizeram
dos Açores, e desta ilha em particular, o seu lar.
O mar.
O mar da minha ilha tem alma. É um mar que, a
rodear este pedaço de terra feita de verde, não aprisiona, antes nos instiga à aventura, à descoberta, aos sonhos, à liberdade. É o mar por onde, há mais de meia
centena de anos atrás, dois homens, Evaristo Gaspar e
Victor, se fizeram à estrada de água em busca de outras
terras, levando com eles somente O barco e o sonho.
O mar da minha ilha é o pai de consagrados artistas
plásticos.
Urbano um pintor nascido do mar, como designou
Nestor Sousa, que com os seus dedos feitos de tinta
eternizou os (saudosos) banhos das Alcaçarias, e que
aquando da antologia da sua obra a batiza justamente
Neste meio de mar. E se, por um lado, o artista faz-nos
embarcar numa viagem à autobiografia da Terra, ao
Princípio[1] dos princípios, através do registo (com pincéis e carvão) da respiração a brotar das profundezas
do mar. Em outras obras, leva-nos a mergulhar numa
peregrinação interior; somos instigados a refletir silenciosamente e em interrogarmo-nos no sentido de
estarmos neste pedaço de Terra redonda.
O mar da minha ilha não existe em mais lado algum. No entanto, a sua essência pode ser transportada.
Tomaz Vieira, com a sua obra intitulada Ilhas Emaladas, conseguiu levar para outras terras a essência do
nosso mar, da ilha e das gentes. É um mar que, em dias
de calmaria, inspira à quietude; noutros dias à liberda-

de e ao ir além de. Este “ir além de” que se dá sempre
que contemplamos a linha do horizonte, que por estas
bandas é feita de água (o que, por si só, diz tanto de
nós açorianos). Faço minhas as palavras do artista
“crescemos a olhar para o mar”, e este crescimento,
além de físico, tem também o significado de maturidade emocional e intelectual. O mar espicaça-nos a crescer, “a não nos contentarmos em ser rio, se podemos
ser mar”, como um dia li.
A ilha.
Este pedaço de lava que viu escorrer o seu sangue
pela última vez em 1652, é feito de vulcões o que, quiçá, explique o facto de que muitos dos que cá habitam
tenham “no coração a ardência das caldeiras”, como
nos diz a música Ilhas de Bruma, com letra de Manuel
Ferreira.
Esta ilha tem a música das gentes. E gosto destas
músicas, das que falam da saudade, das que relatam o
quotidiano de outros tempos, dos repentistas e cantadores ao desafio, do cantar tradicional aliado ao folclore. Mas também gosto da melodia que sai das vozes e é
tocada e cantada por gerações mais recentes. Da música doce, com o sabor de um amanhecer, tocada por
Luís Alberto Bettencourt; e da música madrugadora,
deliciosamente rouca, de Zeca Medeiros. Todos estes
sons entram em ressonância com as moléculas do meu
ser, colam-se e fazem parte das nossas
memórias.
A música açoriana carrega em si o som da viola da
terra que - em tempos idos - durante o dia servia para
adornar os quartos de tantos casais açorianos, e à
noite era resgatada para animar os serões, após um dia
de trabalhos. Este instrumento, com os seus dois
corações, reflete tão bem a nossa alma e a saudade que
habita em forma de carne em tantos açorianos, espelhando aquele que fica e o que parte. Esta viola, recuperada agora pelas mãos de Rafael Carvalho que não a
entregou ao destino fatídico de ficar a criar pó, tem
chegado a novas gerações, aliando ritmos tradicionais
aos contemporâneos.
A minha ilha carrega em si tradições e ofícios que, a
par do trabalho, eram outrora (também) um pretexto
para que as gentes se juntassem. Hoje é ninho de
iniciativas que vão decorrendo um pouco por toda a
ilha para que saberes-fazeres de antigamente não se
percam, tecendo e fiando encontros entre gerações.
A minha ilha foi placenta de escritores e poetas como
Antero de Quental, Armando Cortes-Rodrigues, Daniel
de Sá, Natália Correia e Emanuel Jorge Botelho. De escultores como Canto da Maia e Raposo de França. Uns
partiram, outros regressaram, mas todos ficaram na
essência da ilha.
Não foi sempre de tempos de bonança. Os invernos
rigorosos, a escassez de alimento, o isolamento,
levaram a que muitos embarcassem. Este registo foi perpetuado por Domingos Rebelo no seu quadro
Os
emigrantes. No entanto, a partida não fazia cortar o
cordão umbilical a este pedaço de terra, tal como nos
diz Daniel de Sá: “partir é a pior forma de permanecer
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na ilha”. Não admira, pois, que os açorianos espalhados
pelos cantos do Ocidente, preservem tão ou mais a
identidade açoriana dos que por cá se encontram.
Mais tarde, Tomaz Vieira dá continuidade à história
contada pelas tintas de Domingos Rebelo, com a obra
Os Regressantes, mostrando que a partida trazia, não
raras as vezes, o almejado regresso.
Esta ilha é feita de lagoas, guardiãs das memórias
de vulcões, que nos entram na retina sempre que as
contemplamos. A este propósito Raul Brandão escreveu “quase tenho medo de falar de uma paisagem que
hoje, mais do que nunca me parece irreal”.
Esta ilha, este mar. É comum de quem não tem alma de ilhéu recorrer a Fernando Pessoa e dizer que
“primeiro estranha-se, depois entranha-se”. A mim,
entranhou-se quando nasci. Não foi este pedaço de
terra que escolhi para nascer, mas foi onde escolhi ficar.
É que, para além de tudo isto, aqui eu tenho o som.
O mais belo som do mundo: que é o da água salgada a
bater no calhau de pedra rolada.

_____________________________________________
[1] Conjunto de obras que integram a exposição No Princípio (2000) e
que têm como referência a erupção do vulcão submarino da Serreta
que se desenvolveu entre 1998-2001 (localização: 10 km a oeste da
Ilha Terceira).
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Autarquia atribuiu 14 Bolsas de Estudo

A entrega das bolsas de estudo decorreu nos Paços do Concelho.
O Presidente da Câmara Municipal de Lagoa entregou, no final
do mês de dezembro de 2014,
catorze bolsas de estudo a jovens
lagoenses que frequentam o ensino superior, numa cerimónia realizada no edifício dos Paços do Concelho.
Na altura, o autarca realçou
que, “não sendo a atribuição de
bolsas de estudo uma competência central dos municípios, não
podíamos ficar indiferentes à importância que este tipo de apoio
representa para as famílias que,
tendo dificuldades fazem muitos
sacrifícios para dar aquilo que os
seus filhos necessitam para completar os seus estudos”.
João Ponte aludiu à sua situação particular, quando em 1985
ingressou no ensino superior em

Lisboa, sendo filho de um simples
agricultor, sem rendimentos fixos,
tendo valorizado a importância
que este tipo de apoio tem para as
famílias com baixos rendimentos,
por isso referiu que “tem a certeza
absoluta que não teria tido possibilidade de tirar o seu curso superior, nem estaria aqui hoje se não
fosse o apoio que recebeu dos
serviços sociais da universidade
dos Açores da qual foi bolseiro
durante 5 anos”.
Continuou salientando que, “é
preciso que entendam que um
curso superior representa também uma oportunidade para terem sucesso na vida profissional e
devem, por isso, fazer tudo o que
estiver ao alcance para concluírem
os estudos com êxito”, referiu.
A seleção dos candidatos a

quem foram atribuídas as bolsas
de estudo foi realizada através do
regulamento municipal, com critérios objetivos e transparentes que
compreendem o rendimento do
agregado familiar (igual ou inferior
a 325€) e a média de candidatura
de acesso ao ensino superior, entre outros.
João Ponte lembrou ainda que,
“desde o ano letivo de 2006/2007
a autarquia já investiu um total
de 136 mil euros com a atribuição
de 120 bolsas de estudo a um total de 56 alunos, 31 dos quais já
concluiu o seu curso, tratando-se
de uma ajuda importante para
famílias lagoenses poderem dar
formação aos seus filhos, sendo
este apoio camarário determinante para que estes jovens prossigam e terminem a sua licenciatura”.
O regulamento municipal de
atribuição de bolsas de estudo foi
criado pela autarquia em 2006,
com vista à promoção e ao desenvolvimento educacional da população estudantil residente no concelho e com o intuito de permitir
uma maior e mais justa igualdade
nas condições de acesso e de frequência ao ensino superior.
Recorde-se que este ano 32
jovens estudantes apresentaram
candidatura para bolsas de estudo.
DL/CML
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Sonhar em Deus
Nascido

o Menino. José
acolhe-O nos braços. Num
novo e agradecido silêncio,
olha para Maria que rompe o
momento com estas palavras: «Será um bom homem…
um bom carpinteiro como tu!
Dar-lhe-emos todo o amor e
carinho para que Ele seja
aquilo que Deus quer!»
Esta foi a profecia de Maria. Igual há de tantas outras
mães que ao comtemplarem
o dom da vida nos seus filhos,
Por: Pe. Nuno Maiato
recém-nascidos,
desejam o
——————————–—————–——
melhor para eles a partir da
verdade e certezas das suas

vidas. Maria e José sonharam à
medida das suas possibilidades,
mas tudo foi diferente!
Certamente que não sonharam
começar o ano a fugir à maldade
de Herodes, para proteger o seu
filho da matança dos inocentes…
nem que iriam passar pela inigualável dor de ver morrer um filho,
na cruz, com apenas 33 anos. Mas
também é verdade que desde
cedo, aprenderam a sonhar em
Deus e melhor sonho não há.
Senhor das horas e dos dias,
faz-me esquecer dos meus sonhos
vazios de Ti e do meu próximo,
porque no ano que agora começa
apenas desejo sonhar em Ti.
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Ano novo, vida velha

Por: Jorge Machado

——————————–—-———–———–

De repente, ao olharmos no tempo, mais um ano de
alegrias e tristezas, já nos abandonou. Acabados de
iniciar novo ano civil, todos estamos cheios de esperança. Não por uma nova vida, que essa já nos foi oferecida, mas por uma vida nova. Esperança de ter um sorriso na alma. Esperança de que se não tudo, pelo menos
algo se altere na nossa vivência.
Todos esperam pelo ano novo, não por ser propriamente nessa fase do ano, mas mais pelo simbolismo
que representa, para revolucionar toda uma vida. Será
sempre “este” ano que tudo melhorará. Puro engano
para a maioria das pessoas que, com fé, nisso acreditam. Entrados em cada ano novo, pouco tempo depois
olhamos em volta e o que vemos? Mais do mesmo.
As preocupações do dia a dia afinal continuam.
Pouco ou nada se alterou, apesar das muitas promessas
que nos fizeram, ou da muita vontade que tínhamos
sentido para que tal acontecesse. Casos há que até pioram. Sem querer ser pessimista mas sim realista, é o
que os meus olhos captam em redor. E basta andar na
rua e estar atento ao que nos rodeia para nos apercebermos disso mesmo. No entanto as pessoas ainda sorriem, por vezes sabe-se lá com que força. Este ano prometem-nos mundos e fundos. Será este o ano em que o
sol irá brilhar. Até pode ser, mas de certeza que não
será para aquelas pessoas que comigo, todas as manhãs, se juntam, num “silêncio” sofredor para irem trabalhar. Alguns, sem saberem se voltam no dia seguinte.
E toda uma família em casa. Para essas pessoas o céu
continuará com nuvens bem escuras, ameaçando quiçá,
não tempestade. A sinceridade também se precisa, sem
demagogias e oportunismos. E a “tal” esperança que
todos temos de “Ano novo, vida nova”, deverá e poderá acontecer, assim queiram os entendidos. É verdade
que nem tudo pode ser um mar de rosas, mas com
mais ou menos espinho e querer, muitas das dificuldades sentidas diariamente poderão ser atenuadas. Socialmente, não fosse a capacidade de entrega e disponibilidade de algumas instituições, com “gente” anónima
a entregar-se de alma e coração para o bem de muitos,
mesmo que sejam poucos, e muita mais dor, angústia e
desespero estariam por aí espalhados.
Necessitamos de um Portugal novo, inovador, gerador de emprego a sério, que resolva os seus problemas
sociais, de saúde, educativos e bem estar social de uma
vez por todas, que acredite na sua juventude, e não de
“emplastros” agarrados a tudo e coisa nenhuma. Por
isso tenho que reafirmar: “ Ano novo, vida velha “ !
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HORÓSCOPO
Carneiro

Balança

A vida afetiva e em geral o
Ano Novo impõe mudanças radicais e,
certamente, um “novo” amor que
emane aventura e generosidade.

A vida afetiva e de forma
geral encontrará mais equilíbrio circundante e, seguramente, um relação estável que estabeleça harmonia.

A nível profissional também a vida traz
boas oportunidades para expandir a
carreira e, com coragem, vai encontrar o
otimismo desejado.

A nível profissional a evolução
(Espiritual) liberta velhos padrões
obsoletos e protege negociações em
participações coletivas / associativas.

Touro
A vida afetiva é colocada à
prova e as relações profícuas serão
validadas, de forma a assumir novas responsabilidades familiares.
A nível profissional e de forma geral,
este será um Ano Novo marcado pela
introspeção que permite aperfeiçoar e
promover transformações.

Escorpião
A vida afetiva e de forma
geral, depois de um longo período
doloroso, vai “nascer de novo “ e reconstruir desesperadamente toda a sua
existência.
A nível profissional procurará a expansão
das energias e a realização dos seus
sonhos, através de novos contatos que
concedem crescimento.

Gémeos
A vida afetiva estará mais
protegida no âmbito familiar, que permitirá aprender e melhorar as suas diversificadas qualidades pessoais.
A nível profissional e amoroso, as dificuldades provenientes das escolhas efetuadas no passado exigem lucidez para
corrigir o trajeto.
Caranguejo
A vida afetiva marca um
novo ciclo de vida refletido no trabalho,
que obriga (sem medo) a uma flexível
transformação pessoal.
A nível profissional a carreira está favorecida, entretanto, a conjuntura exige
disponibilidade para tomar iniciativas
arrojadas.
Leão
A vida afetiva reflete nova
confiança que possibilita renovar os
relacionamentos e adquirir uma maior
visão Espiritual.
A nível profissional, a partir de uma evolução filosófica existencial, poderá
expandir a generosidade e merecer
muito sucesso.
Virgem
A vida afetiva e também
relativamente ao trabalho, este é o Ano
certo para semear tudo o que deseja
colher nos próximos anos.
A nível profissional começa um verdadeiro período para assumir novas responsabilidades e concretizar grandes êxitos na
carreira.

Sagitário
A vida afetiva poderá trazer
paixões e aventuras românticas, de acordo com a sua intuição que anuncia um
“espirito” (tolerante e compreensivo).
A nível profissional aproveite para
aprender algo novo que lhe permita
assertivamente progredir na carreira e
aumentar os rendimentos.
Capricórnio
A vida afetiva marca a
necessidade de quebrar a rigidez e
adquirir a sabedoria que transforma a
vida pessoal, familiar e social.
A nível profissional é fundamental tomar
iniciativas e aproveitar as experiencias
obtidas, para encontrar sentido de vida.
Aquário

A vida afetiva e familiar
passam pelo corte com o passado e,
começando de novo, pode trilhar um
novo rumo para as suas relações.
A nível profissional é tempo de evidenciar a sua originalidade de pensamento e
evoluir na carreira, de acordo com os
seus ideais.
Peixes
A vida afetiva, aliás em qualquer área, com sensibilidade, amplie o
conhecimento e tome o domínio da
realização dos seus intentos.
A nível profissional aprofunde a fé e
descubra a criatividade, aliás, elementos
essenciais para encontrar “poder” e
reorganizar a carreira.
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Centro Social e Cultural da Atalhada com nova direção
O Centro Social e Cultural da Atalhada acaba de eleger uma nova direção para o triénio 2015/2017.
As eleições para os novos corpos sociais decorreram no
passado dia 30 de dezembro tendo Nuno Filipe Medeiros Martins sido eleito como novo presidente da direção desta Instituição Particular de Solidariedade Social
(IPSS).
Associado há 14 anos e tendo já feito parte integrante dos seus corpos sociais em direções anteriores,
Nuno Martins, abraça agora o desafio de dirigir os destinos de uma das maiores instituições do concelho de
Lagoa.
Contactado pelo Diário da Lagoa o novo presidente
da direção do Centro Social e Cultural da Atalhada explicou que o principal motivo que o levou a abraçar este
novo projeto prendeu-se com um sentido de missão
para com esta instituição, sendo que o mesmo acredita
ser possível fazer mais em prol dos lagoenses.
Segundo explicou Nuno Martins ao nosso jornal, o
principal objetivo passa pela modernização dos serviços, especialmente no que concerne à questão administrativa e desmaterialização de processos para se alcançar ganhos de eficiência em termos de gestão.
Nuno Martins quer voltar a vocacionar esta IPSS
para aquilo que é o seu desígnio principal e que se
prende com a solidariedade social, apostando nesta
vertente, e alargando-se a outras áreas não exploradas,
nomeadamente a área desportiva e juvenil.
“Portanto, queremos tentar enveredar por todas as
faixas etárias e por todos os setores da sociedade nos
quais este centro possa ter alguma intervenção a nível
social”,
realçou.
O novo presidente da direção do Centro Social e
Cultural da Atalhada recordou toda a génese da criação
desta IPSS no apoio à luta contra a pobreza e que, atualmente, quase 18 anos volvidos, ainda tem um impor-

Foto: DL

Nuno Martins, o novo Presidente da direção do Centro Social e Cultural da Atalhada.
tante papel a desempenhar no concelho de Lagoa.
Com várias áreas de intervenção, Nuno Martins disse ser necessário, entre outros, continuar o trabalho
que tem sido realizado junto de famílias beneficiárias
do Rendimento Social de Inserção, bem como reforçar a
incidência daquilo que tem sido o trabalho deste centro
junto dos idosos, para além de alargar o raio de ação
desta
IPSS
para
a
juventude.
“Claro que temos também de repensar este centro social e cultural na atualidade atendendo a que a realidade
de há 18 anos é diferente da atual e os modelos de financiamento são igualmente diferentes. Temos, portanto, de adequar a nossa atividade não só aos modelos
de financiamento, mas também àquilo que é a necessi-

dade
da
população
lagoense”,
concluiu.
Criado a 17 de Setembro de 1997, o Centro Social e
Cultural da Atalhada, nasceu da necessidade de desenvolver esforços, no sentido de promover actividades
sociais e culturais em apoio à população.
Recorde-se que esta IPSS assume-se como uma das
maiores do concelho de Lagoa, empregando atualmente cerca de 50 funcionários distribuídos nas suas diversas valências, designadamente, rede de CATL; Creche;
Carpintaria; Cooperativa de Artesanato; Pastelaria; e
Centro de Convívio de Idosos.
DL/CR
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Workshop de ilustração ministrado na BMTBV
A Biblioteca Municipal Tomaz Borba Vieira promove nos dias 31 de janeiro e 7 de fevereiro o Workshop
de ilustração para literatura infanto-juvenil, ministrado
por Vítor Silva.
Esta ação formativa é destinada ao público em geral e terá uma carga horária total de 10 horas repartidas pelos dois dias, sendo o horário das 9h30 às 12h30
e das 13h30 às 16h30. Nesta formação, os participantes irão conhecer e desenvolver o processo criativo de
um livro ilustrado, as técnicas de lápis de cor aguareláveis, pastel e carvão, entre outras, sendo o material a
cargo da organização.
Vítor Silva possui licenciatura no curso de professores do 2º ciclo do ensino básico, variante de Educação

Pub

Visual e Tecnológica pela Escola Superior de Educação
do Instituto Politécnico de Viana do Castelo, exercendo
atualmente docência na mesma área. Ao longo da sua
formação adquiriu diversas competências na área das
artes plásticas, entre elas pintura, escultura, fotografia
e cinema de animação. Em abril, ministrou nesta biblioteca o Workshop de fotografia pinhole.
Os interessados poderão obter mais informações e
formalizar a inscrição junto da Biblioteca através do
contacto telefónico 296 912510 ou correio eletrónico servicoeducativo.bmtbv@gmail.com.
As inscrições são limitadas a um número mínimo de
8 e máximo de 15 participantes e têm um custo de 22€
por matrícula.
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