
Lions Clube Lagoa 
comemora os cem 
anos do lionismo 

 
O Lions Clube de Lagoa iniciou as comemo-
rações dos cem anos do Lionismo no    
mundo, com a envolvência do Distrito 115 
Centro Sul e todos os clubes dos Açores. 
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Centenas de homens percorrem a ilha de São Miguel durante uma semana em romaria. 
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Primeiros Ranchos de 
Romeiros saem este 

mês de fevereiro 
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Tarifário diferente 
para agregados   

numerosos 
 
A Câmara Municipal de Lagoa já se encontra 
a aplicar o tarifário diferenciado de água para 
agregados familiares mais numerosos, refere 
uma nota da autarquia. Este é um tarifário 
aplicado a famílias com seis e mais               
elementos. 
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Jovem lagoense 
chamado à seleção 
nacional de sub-19 

 
É o primeiro jovem lagoense chamado para 
um estágio de uma seleção nacional de 
futsal. Natural do lugar dos Remédios,      
freguesia de Santa Cruz, Jorge Ponte, de 18 
anos, esteve recentemente em Rio Maior 
para um estágio da seleção nacional de 
futsal de sub-19. 
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http://www.nelag.pt 

Lagoa recebe Taça de  
Portugal de Patinagem  
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Lions Clube de Lagoa deu início às comemorações  
dos cem anos do Lionismo no mundo 

 Inserido no seu plano de atividades para o ano   
lionistico 2014/2015, o Lions Clube de Lagoa iniciou as 
comemorações dos cem anos do Lionismo no mundo, 
com a envolvência do distrito 115 Centro Sul e a todos 
os clubes dos Açores. 
 A invocação do centenário foi feita com o recordar 
da história, da envolvência e do crescimento do Lions 
Clube há exatamente cem anos, no âmbito da Assem-
bleia Solene Evocativa dos cem anos do Lionismo no 
Mundo, realizada em Santa Cruz, Lagoa. 
 O Lions Clubs International é uma das maiores   
organizações internacional de clubes de serviço do 
mundo, voltada para serviços humanitários, fundada 
por Melvin Jones. Seus membros, denominados como 
"Companheiro Leão" ou "Companheira Leão" são asso-
ciados aos Lions Clubes espalhados pelo mundo. 
 São aproximadamente 1,4 milhão de homens e 
mulheres realizando exames de vista e de saúde,    
construindo parques, apoiando hospitais oftalmológi-
cos, concedendo bolsas de estudo, auxiliando jovens, 
distribuindo cestas básicas, dando apoio a várias     
entidades e muito mais. 
 O Lions Clubs International foi fundada nos Estados 
Unidos em 1917 por Melvin Jones e se tornou interna-
cional em 1920, quando foi fundado um Lions Club no 
Canadá. Atualmente, existem mais de 46.000 Lions 
Clubs espalhados por 206 países do mundo. 
 Segundo o Presidente do Lions Clube de Lagoa, 

Jorge Stone, lembrar o fundador do movimento, é um 
tributo que nenhum companheiro se deve deixar de 
associar com emoção e verdadeiro espirito de partilha 
e espírito. Segundo este, “melhor homenagem que 
este clube poderia dedicar à memória de Melvin Jones, 
do que a tomada de posse de dois novos membros do 
Lions Clube de Lagoa”. 
 Jorge Stone diz-se convicto que nenhum obstáculo 
será grande se a vontade de vencer for ainda maior. 
 No âmbito das várias atividades desenvolvidas, no 
passado dia 28 de janeiro, na Urbanização do Pombal, 
na Freguesia de Lagoa - Nossa Senhora do Rosário, foi 
inaugurado um novo elemento expositivo e plantada 
uma árvore que sinalizou o início das comemorações 
do Centenário dos Lions, nos Açores. 
 A sede social do Lions Clube de Lagoa recebeu uma 
homenagem a Mélvin Jones, fundador do Lionismo, e a 
Casa Lions, na Freguesia de Santa Cruz, recebeu um 
convívio com as crianças acolhidas.  
 Foi ainda realizada uma reunião aberta a todos os 
Lions da Ilha de São Miguel e uma 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 carismática ação mundial 
da Associação Internacional de Lions Clubes, que    
decorreu no auditório do EXPOLAB.  
 Às várias atividades contaram com a presença do 
Primeiro Vice-Presidente da Associação Internacional 
de Lions Clubes, Jitsuhiro Yamada, que teve a oportuni-
dade de apresentar cumprimentos protocolares na 
Presidência do Governo Regional dos Açores e nos   
Paços do Concelho de Lagoa. 
 A Jitsuhiro Yamada foi pedido que se lembrasse do 
espirito lionistico açoriano, o quanto os Lions dos    
Açores ficaram felizes com a sua visita e quanto o    
lionismo nestas ilhas, no meio do mar é útil para a  
sociedade, e para que não esqueça os Lions dos Açores 
e que visite estas ilhas em breve, com a sua família. 
 Jitsuhiro Yamada será empossado Presidente no 
próximo mês de junho, numa Assembleia que irá    
decorrer nas ilhas do Hawaii. 
 Nos Açores, estão ativos nove Lions Clubes, tendo o 
Lions Clube de Lagoa (Açores) sido fundado no ano de 
1992. 
 O Lions Clube de Lagoa conta atualmente com 22 
sócios, tem apoiado a comunidade com um ATL insta-
lado na Casa Lion em Santa Cruz da Lagoa, que tem 
uma utilização diária de cerca de 30 crianças. 
 Também tem sido uma prioridade o rastreio da 
visão junto das escolas do 1.º Ciclo do Concelho,     
apoiando os necessitados com consultas médicas e 
próteses, dedicando especial atenção ao rastreio da 
Diabetes e da cárie dentária. 

“Todos somos poucos para 
resolver os problemas que  

surgem no dia-a-dia” 
 

 Para o presidente da Câmara Municipal de Lagoa o 
Lionismo tem sido responsável por um trabalho muito 
meritório. Segundo João Ponte, “todos somos poucos 
para resolver os muitos problemas que surgem no dia-
a-dia”. 
 João Ponte recorda que o trabalho de parceria que 
a autarquia realiza com o Lions Clube de Lagoa, assim o 
faz com outras instituições do concelho, sejam elas 
Juntas de Freguesia, Instituições Culturais ou Desporti-
vas, reconhecendo que, neste novo tempo, é cada vez 
mais importante o envolvimento ou participação das 
entidades. 
 Segundo o autarca “temos pouco tempo para resol-
ver os problemas de pessoas que não têm tempo para 
aguardar e ver a sua situação resolvida, sendo o     
grande desafio da atualidade”. 
   

“O Lions Clube de Lagoa é o 
exemplo do que sempre quis 

para os Lions” 
 

 Em declarações ao Jornal Diário da Lagoa, Jitsuhiro 
Yamada, o futuro presidente do Lions International, 
considerou ser o Lions Clube de Lagoa, um exemplo do 
que sempre pretendeu para estes clubes. “ Sempre 
pretendi que os Lions tivessem uma envolvência com a 
sociedade e, no caso o Lions Clube de Lagoa, com 
apoio às crianças, através da sua “Casa Lions”, é exata-
mente o que eu sempre quis ver no trabalho dos Lions, 
numa ajuda permanente às crianças”, referiu. 
 Jitsuhiro Yamada considerou a sua passagem por 
São Miguel, como maravilhosa, sendo o que de melhor 
poderia dizer. Ao Primeiro Vice-Presidente dos Lions 
Clube Internacional agradou-lhe ver como os Lions 
contribuem para o desenvolvimento da sua terra. 
 Nas declarações ao nosso jornal, Jitsuhiro Yamada 
deixou o desejo de que os Clubes Lions direcionem 
sempre a ajuda os mais necessitados, e que que sejam 
reconhecidos como uma importante ajuda à sociedade 
onde estão inseridos. 
 O número dois internacional dos Lions Clubes     
deixou ainda o desejo de poder voltar aos Açores, e 
por mais dias, referindo que tudo fará para que isso 
seja possível, respondendo assim também ao desafio 
que foi deixado ao longo da visita, para que este possa 
voltar aos Açores, com a sua família, para poder disfru-
tar da beleza destas ilhas, e inteirar-se melhor do tra-
balho desenvolvido por esta associação. 
 
 

DL 

Lagoa recebeu a Assembleia Solene Evocativa dos cem anos do Lionismo no Mundo. 

Jitsuhiro Yamada e Jorge Stone. Foto de grupo junto ao novo elemento expositivo. 
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“O leitor do mês”: Martim Tavares  

 Com o intuito de motivar os alunos 
para a leitura, a equipa da biblioteca 
da     Escola Básica Integrada de Água 
de Pau, sob orientação da coordenado-
ra, a professora Ângela Coroado,     
decidiu promover mensalmente a ativi-
dade “O leitor do mês”.    Tendo sido o 
vencedor do mês de janeiro o aluno 
Martim Tavares, da turma do 3.º H.  
 No âmbito da referida atividade a 
professora Ana Paula Ferreira, colabo-
radora da biblioteca, entrevistou o 
aluno vencedor, Martim Tavares, no 
dia quinze do corrente mês. 
 

Profª Ana: — Bom dia Martim! 
Martim: — Bom dia! 
Profª Ana: — Parabéns por teres sido eleito o leitor do mês! 
Martim: — Obrigado! 
Profª Ana: — Há quanto tempo tens o hábito da leitura? 
Martim: — Desde o 1º ano, tinha seis anos. 
Profª Ana: — Onde gostas de ler? 
Martim: — Em casa, no meu quarto, e também na biblioteca da escola quando tenho 
     tempo livre. 
Profª Ana: — Como te sentes quando lês um livro? 
Martim: — Eu sinto-me feliz! 
Profª Ana: — Quais são os teus livros preferidos? 
Martim: — Os livros de aventura, da coleção “Geronimo Stilton”. 
Profª Ana: — Fizeste uma ilustração muito bonita do livro O Pequeno Tigre Corajoso. 
        Achas a ilustração importante num livro? 
Martim: — Sim, para os livros ficarem mais bonitos. 
Profª Ana: — Imaginas-te mais tarde, quando fores mais crescido, a escrever livros?  
Martim: — Não me imagino, mas gostaria. Quem sabe? 
Profª Ana: — Consideras a leitura importante? Justifica. 
Martim: — Sim, para nós sabermos ler. 
Profª Ana: — Se tivesses de oferecer um livro a um amigo, qual escolherias? 
Martim: — Um da coleção “Geronimo Stilton”. 
 Profª Ana: — Gostaria que completasses a seguinte frase: Um livro é… 
Martim: — “…muito bonito e divertido!” 
Profª Ana: — Muito obrigada, por teres aceitado realizar esta entrevista! Desejo que  
        continues “a viajar pelo mundo dos livros”. Até à próxima. 
Martim: — Adeus. 
 
Algumas das ilustrações elaboradas por alunos do 3ºciclo relativas aos livros que  
leram no mês anterior: 
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 No âmbito do Projeto “Os Açores e a 
Europa”, integrado no Plano de Ativida-
des do Clube Europeu da EBI de Água de 
Pau, decorreu no dia 16 de janeiro de 
2015, pelas 14 horas, no auditório da 
escola, uma conferência proferida pelo 
eurodeputado Ricardo Serrão Santos, 
intitulada “Um deputado dos Açores no 
Parlamento Europeu”.  
 Estiveram presentes cerca de 70  
jovens das turmas 6.º A, 7.º A e 9.º A, 
sendo os restantes 25 do Clube Europeu.  
 O conferencista destacou o papel das 
instituições, o orçamento e as personali-
dades da União Europeia. Explicou    
também aos jovens da EBI de Água de 
Pau que Portugal tem muito a ganhar 
em estar na União Europeia, principal-
mente pelo facto de estar num mercado 
livre, pela mobilidade de cidadãos, pelo 
acesso a financiamento (4,5 mil milhões 
€ ano) e pela participação em projetos e 
iniciativas de grande escala.  
 No final, centrou o discurso no papel 
de um deputado oriundo dos Açores, 
referindo ainda as principais iniciativas 
em que participou ao longo do seu man-
dato.  
 Os assuntos e temas destacados  
pelos  jovens no encontro foram os refe-
rentes ao funcionamento do Parlamento 
Europeu, as vantagens e desvantagens 
de Portugal estar na União Europeia e o 
papel de um deputado oriundo dos   
Açores. Os elementos do Clube Europeu 
gostaram muito de conhecer como está 

organizado o plenário do Parlamento 
Europeu em Estrasburgo, local que irão 
visitar em Junho de 2015. 
 Tendo em conta o grau de importân-
cia para a aprendizagem, os jovens avali-
aram a conferência como “muito impor-
tante”. Referiram ainda que no global, o 
encontro foi muito importante para a 
participação responsável, ativa e crítica 
nas atividades escolares, para o desen-
volvimento da cidadania europeia, inclu-
siva e informada, para o conhecimento 
da União Europeia, das suas instituições 
e das suas políticas, bem como para o 
reforço do diálogo estruturado entre os 
jovens e os decisores públicos e também 
para o conhecimento e reflexão sobre as 
políticas europeias no contexto social, 
político e geográfico dos Açores.  
 O Coordenador do Clube Europeu, 
professor José Carlos Pereira, adiantou 
que já estão a preparar o segundo     
encontro do Projeto “Os Açores e a Eu-
ropa”, desta feita com a participação da 
eurodeputada Sofia Ribeiro e referiu que 
no dia 6 de Fevereiro será realizada uma 
atividade designada “Namorados       
Europeus”, com a participação dos pais 
dos alunos do Clube e com apoios de 
empresas locais, das quais destacou a 
colaboração do Hotel Caloura Resort.  
 
 
 
 

 

Um deputado dos Açores na Europa 

Serrão Santos proferiu a conferência “Um deputado dos Açores no PE”.  

Cerca de 70 jovens marcaram presença nesta conferência. 

O vencedor do concurso (“O leitor do mês”) : Martim Tavares, 3ºH. 

-Direitos da criança; 
-O castelo do Rodrigo; 
-Advinhas; 
-Quando crescer, quero ser...; 

-O senhor mago e a folha; 
-A valentia da Ritinha; 
-O pequeno tigre corajoso; 
-Januária, a couve. 
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 Ele fala e só não entende quem não 

quer.  
 Poucos dias depois do massacre   

sucedido em Paris, um jornalista francês, 
que viajava com o Papa para as Filipinas, 
questionou o santo Padre sobre a liber-
dade religiosa e os limites da liberdade 
de expressão. 
 Sem fugir ao assunto Francisco res-
pondeu: "A liberdade religiosa e a liber-
dade de expressão são direitos funda-
mentais. Não se pode matar em nome 
de Deus. Matar em nome de Deus é 
uma aberração (…) Temos a obrigação 
de dizer a verdade abertamente, mas 
sem ofendermos. É verdade que não 
devemos reagir com violência, mas se o 
dr. Gasbarri, que é um grande amigo, 
ofender a minha mãe, deve estar prepa-
rado para levar um soco. É normal. Não 
se pode provocar, não se pode insultar a 
fé dos outros. Não se pode ridicularizar 

a religião dos outros.” 
 Na verdade, sejamos muçulmanos ou 
cristãos, perante uma ofensa à nossa 
mãe, sentimos o instinto de responder 
com violência. Para uma pessoa de fé a 
sua religião tem rosto e coração de mãe. 
 O mesmo acontece com quem não 
tem religião, mas que venera os deuses 
deste mundo e por isso mesmo defen-
dem-nos como se fossem suas mães. 
 Apesar das religiões não estarem na 
moda, das suas fragilidades e erros,   
todas merecem respeito e não se pode 
ridicularizar continuamente uma religião 
em prol de uma libertinagem de opinião 
que pouco tem a ver com liberdade que 
para ser autêntica tem limites de expres-
são. Parece-me oportuno adaptar as 
palavras cantadas por Sara Tavares: “Sei 

que posso dizer tudo, mas nem tudo me 
convém. O que escolho dizer hoje, vou 
vivê-lo amanhã”. 
 Não é política nem socialmente    
correto fazer da falta de respeito, da 
ofensa a uma religião a questão primeira 
desta reflexão sobre a liberdade, mas 
não será esta mais universal do que   
alguns critérios jornalísticos provavel-
mente tão fundamentalistas como a  
resposta violenta e injustificável a uma 
ofensa religiosa? 
 Mais uma vez Francisco foi claro e 
assertivo. Sem perder de vista o valor da 
vida, os direitos fundamentais da liber-
dade e das religiões, desafiou-nos a   
humanizar a discussão, a reflexão, destes 
direitos com o soco que ele não deu.  
 

“O soco que o Papa não deu” 

____________________________________________________________________ ___________________________________________________________________Pub 
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Por: Pe. Nuno Maiato 
——————————–—————–——

 Há 40 anos, todos os alunos, em 

qualquer parte do território português, 
estudavam a geografia nacional e, com 
ela, a divisão geográfica e administrativa 
do arquipélago dos Açores. Há 20 anos, 
estas matérias deixavam de figurar nos 
compêndios e, pior do que isso, nas    
obrigatoriedades de estudo ou, sequer, 
nos brios de cultura geral dos jovens. 
Agora, apesar das facilidades que resul-
tam da aplicação de um conjunto de tec-
nologias de fácil e liberal acesso, os Aço-
res continuam conhecidos no exterior 
em situações de catástrofe natural e pela 
pronúncia (ou sotaque) mais ou menos 

acentuados de algumas das suas vilas, 
cidades ou ilhas. Mas também pelo des-
porto, pelos seus praticantes, e pela 
eventual promoção da região que alguns 
fazem e pela qual muitos recebem. 
 As verbas consignadas para a promo-
ção da região autónoma no exterior por 
força da atividade desportiva de alto 
rendimento ou, não se tratando de um 
enquadramento profissional, por aquela 
que leve os seus representantes a partici-
par em eventos de caráter nacional, fo-
ram sempre objeto de dúvidas metódicas 
e questões práticas. 
 Dúvidas metódicas em relação aos 
critérios que as norteiam. É justificável – 
mesmo compreendendo que o futebol é 
a modalidade que maior potencial retor-
no gera – a continuidade de um investi-
mento desmesurado (quando em compa-
ração com outras atividades representa-
tivas da região) na participação de uma 
equipa açoriana num segundo escalão 
profissional do futebol em Portugal? É 
defensável a “regra de primazia”, em 
caso de promoção de um outro emble-
ma, dada, num primeiro ano, à agremia-
ção que se mantém nesse escalão, quan-
to às verbas dispensadas? 
 Questões práticas quanto ao âmbito 
e alcance da promoção açoriana fora de 
portas. Por exemplo: será que uma equi-
pa profissional de futebol gera fluxo pro-
mocional suficiente para justificar as ver-

bas que anualmente são dispendidas 
pelo erário regional com a justificação do 
transporte do “bom nome” dos    Açores 
extramuros? 
 Será que se trata de promoção positi-
va um sucessivo arastamento, em      
termos puramente competitivos, acumu-
lando resultados desportivos de baixo 
nível e prestações de duvidosa qualida-
de, ao mesmo tempo que revela uma 
absoluta incapacidade para agregar     
vontades de investimento e, sobretudo, 
para demonstrar qualidade de gestão 
desportiva (de que o número de treina-
dores contratados e dispensados, nos 
últimos anos, é apenas o pormenor mais 
visível)? 
 A região não pode suportar, por força 
das suas limitações geográficas e  finan-
ceiras, o atual quadro de subsídios. Mas, 
ao revê-lo (e aos respetivos critérios) 
deverá encontrar parâmetros de 
“qualidade de representação”, por um 
lado, e de “prémio ao esforço”, por     
outro, aplicando-se esta regra a todas as 
modalidades, independentemente do 
âmbito individual ou coletivo de cada 
uma. 
 E estes parâmetros (qualidade de 
representação e prémio ao esforço)   
encontram na formação, na promoção 
de valores locais, na capacidade de     
interação com as comunidades em que 
se inserem, na perspetiva de valorização 

do seu património e no respeito pelas 
massas adeptas e, eventualmente,     
associadas, fatores incontornáveis para 
um eventual sucesso. 
 Este é um esforço de todos os agen-
tes: os desportivos, que, ao nível das 
células de desenvolvimento parceiras da 
sociedade civil – os clubes – perceberão 
certamente a importância de uma cres-
cente aproximação aos valores “da    
terra”, e os políticos, que reconhecerão o 
significado e o alcance do apoio em face 
da expansão e efetiva promoção dos 
seus concelhos e da sua região, encaran-
do-a como um investimento duplo (ao 
potenciar a formação de novos talentos, 
por um lado, e ao refletir a imagem das 
suas terras e das suas gentes para lá das 
barreiras oceânicas, por outro). 
 Voltamos à primeira forma: critérios. 
Os dinheiros públicos são um bem... pú-
blico. Geri-los com parcimónia não deve 
ser sequer objetivo. Deve ser obrigação 
dos representantes do poder político 
local e regional. E reconhecer a justeza 
da sua aplicação, o mérito dos seus be-
neficiários e a qualidade do seu retorno é 
o princípio básico para a geração de   
critérios justos, uniformes e transparen-
tes. Gerir ao sabor do vento, significa não 
acautelar tempestade...  

Méritos e critérios 

Por: Rui Almeida 
——————————–—————–—— 
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Santa Cruz terra querida,  

Amada a todo o momento. 
Berço da minha vida,  

Berço do meu nascimento. 
 
 Assim começou João Silvério o seu 
primeiro livro que dedicou à sua       
freguesia do coração, Santa Cruz,     
Lagoa. 
 “Elogios a Santa Cruz - o Berço da 
Lagoa”, foi editado em 2011 pela Junta 
de Freguesia e teve como autoria este 
Santacruzense que, aos 62 anos, pre-
tende continuar a escrever valorizando, 
recordando e homenageando. 
 Este poeta popular é uma das     
figuras populares da cidade de Lagoa, e 
do concelho, pela forma de estar e de 
viver o dia a dia na sua comunidade. 
 Como refere José de Almeida Mello, 
no prefácio da sua segunda obra, “João 
Silvério vive e partilha as suas preocu-
pações, mantendo sempre um olhar 
atento ao mundo que o rodeia e do qual 
faz parte...manifestando os seus senti-
mentos através de palavras e dos     
poemas”. 
 João Silvério Almeida Sousa nasceu 
na freguesia de Santa Cruz, em dezem-
bro de 1952. Já em idade adulta       
emigrou para o estrangeiro, onde    
permaneceu 14 anos nos EUA e 6 no 
Canadá. 
 Regressou a São Miguel, à freguesia 
do seu coração, onde tem vivido      
pacatamente o seu dia a dia, como se lê 
na sua biografia. 
 Desde muito novo tem estado voca-
cionado para as artes das cantigas ao 
desafio, algo que herdou dos seus ante-
passados. 

 Mais recentemente descobriu a 
paixão pela escrita. Em 2011, escreveu 
o livro “Elogios a Santa Cruz”, editado 
pelo Junta de Freguesia local, onde  
retrata, de forma popular, lugares,   
instituições e individualidades da      
freguesia. 
 Em 2014, e novamente com edição 
da Junta de Freguesia de Sant Cruz, 
edita o seu segundo livro, “Homenagem 
a António Augusto da Ponte Borges – 
Presidente da Junta de Freguesia de 
Santa Cruz entre 1993-2013”. 
 Neste livro, além de homenagear 
outras individualidades da junta, home-
nageia o Rancho de Romeiros de Santa 
Cruz, onde também participou, ainda 
criança. 
 Em declarações ao nosso jornal, o 
poeta popular confessa que gostava de 
ficar na história da freguesia, e para 
isso quer contribuir com os seus escri-
tos. 

 João Silvério, depois das duas obras 
escritas, está a pensar numa terceira, 
onde volta a direcionar os seus poemas 
para individualidades da freguesia e 
concelho. Mas que esse desejo possa 
ser cumprido, espera conseguir apoios 
para que possa ser possível a sua reali-
zação. 
 Enquanto aguarda pela possibilida-
de, vai vivendo o seu dia a dia, atendo à 
realidade que o rodeia, e seus poemas 
serão uma publicação assídua no Jornal 
Diário da Lagoa, como acontece já    
nesta edição. (última página). 
 
 
 
“O poeta não se faz. Nasce, vive e 
partilha em si e para si, mas tam-
bém para com os que o rodeiam, 
para que todos possam engrandecer 
e prestigiar o meio cultural envol-
vente como sendo um legado do 
tempo que fica para a memória fu-
tura.”  
 
in “Homenagem a António Augusto da 
Ponte Borges”. 
 

DL 

Já escreveu dois livros e 
quer um terceiro 

 A Câmara Municipal de Lagoa    
procedeu à aplicação de uma tarifa de 
disponibilidade, no valor mensal de 
0,20 €, respeitante à rede de Sanea-
mento Básico Público. 
 Segundo uma nota da autarquia, 
esta tarifa aplica-se aos munícipes, 
cujas habitações se localizam em arrua-
mentos com rede pública de sanea-
mento e não se encontram ligadas à 
mesma. 
 A taxa de instalações ligadas à rede 
pública de saneamento é de apenas 
36%. 
 Apesar da aplicação desta tarifa a 
autarquia não ficou indiferente às   
dificuldades que os munícipes atraves-
sam atualmente, aplicando por isso um 
valor inicialmente baixo que, necessari-
amente, terá de ir sofrendo ajustes ao 
longo dos próximos anos por forma a 
incentivar a ligação ao saneamento das 
instalações que ainda não se encon-
tram ligados à rede pública, explica a 
mesma nota. 
 Esta nova taxa de disponibilidade 
não se aplica às instalações que não 
têm rede pública disponível no local, 
refere uma nota da autarquia, hoje 
divulgada. 
 O saneamento básico é um setor 
que assume grande importância para a 
saúde pública, para a qualidade ambi-
ental e para a qualidade de vida das 
populações e no concelho da Lagoa 
atinge uma cobertura muito significati-

va de instalações que podem ser liga-
das à rede de saneamento básico públi-
co.   
 Fonte da autarquia refere que a 
Câmara Municipal de Lagoa tem vindo 
a investir neste setor, criando infraes-
truturas de drenagem e de tratamento 
das águas residuais em todo o conce-
lho, tendo para o efeito desenvolvido 
um grande esforço financeiro e logísti-
co com vista à criação da Rede de Sane-
amento Básico em todo o concelho. 
 A rede existente é do tipo separati-
vo, isto é, existem duas redes: uma 
para concluir as águas pluviais, que 
recolhe a água das chuvas e outra para 
os esgotos domésticos, sendo que, es-
tas depois são transportadas para lo-
cais de tratamento a fim de poderem 
ser devolvidas ao meio ambiente sem o 
poluir. 
 Nas últimas duas décadas o municí-
pio já investiu 19,5 milhões de euros, a 
preços correntes, para dotar as fregue-
sias do Rosário, Santa Cruz, Cabouco e 
Água de Pau de rede separativa de 
águas residuais, domésticas e pluviais. 
 Por via destes investimentos e dos 
custos de manutenção desta infraestru-
tura, as receitas arrecadadas não che-
gam a cobrir 35% da despesa, daí que a 
criação deste novo tarifário seja essen-
cial para, no médio prazo, garantir-se a 
sustentabilidade deste importante ser-
viço público, lê-se. 

DL/CML 

Lagoa aplica nova tarifa 
para o Saneamento Básico 

Autarquia aplica uma tarifa de disponibilidade no valor mensal de 0,20 €. 
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João Silvério, poeta popular. 

Primeiro livro de João Silvério. 

Segundo livro deste Santacruzense 
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 A Câmara Municipal de Lagoa já se 
encontra a aplicar o tarifário diferenci-
ado de água para agregados familiares 
mais numerosos, refere uma nota da 
autarquia. 
 Este é um tarifário aplicado a      
famílias com 6 e mais elementos, cuja 
tarifa a aplicar será diferenciada, con-
soante a composição de cada agrega-
do. 
 A mesma nota refere que, em 
2015, não se registará qualquer       
aumento no tarifário da venda de 
água, estando apenas previsto o      
aumento da tarifa da disponibilidade e 
nos serviços prestados em 2,5%. 
 Estas atualizações acontecem, por 
um lado, numa prespetiva da preocu-

pação social das famílias, ao criar um 
tarifário especial para agregados famili-
ares numerosos e não aumentar o   
preço de venda da água, por outro lado 
existe também uma preocupação em 
contribuir para se atingir, num futuro 
próximo, a sustentabilidade financeira 
do sistema de abastecimento da água. 
 Em 2014, o município assegurou o 
fornecimento de 800 milhões de litros 
de água, menos 2,7 % do que em 2013, 
sendo ainda de salientar outro indica-
dor importante, designadamente a sua 
qualidade que, em 2014, atingiu os 
100%, sendo que por isso, o município 
continuará empenhado em manter, no 
futuro, o mesmo nível de qualidade. 

Tarifário diferenciado para 
agregados numerosos 
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Autarquia aplica tarifário diferenciado na água para os mais carenciados. 

 A Pousada de Juventude de Lagoa, 
na cidade de Lagoa, registou, durante o 
ano de 2014, um acréscimo de dormi-
das em 5,3%, comparativamente a 
2013. 
 A contribuir para o sucesso deste 
projeto, tem sido essencial o facto     
daquele equipamento estar associado a 
uma série de condicionantes. Desde  
logo, a existência de recinto desportivo 
que torna o espaço mais apelativo,    
podendo o hóspede beneficiar da práti-
ca de modalidades desportivas como 
seja o ténis, ou até mesmo, passeios de 
bicicleta.  
 Segundo o  líder do executivo cama-
rário da Lagoa, este é um investimento 
para desenvolvimento do turismo na 

Lagoa. 
 Para João Ponte, os dados compro-
vam que a Pousada de Juventude de 
Lagoa foi um bom investimento autár-
quico, visto ser um equipamento que 
tem contribuído para dinamizar turísti-
ca e economicamente o concelho atra-
vés de um maior afluxo de turistas. 
 O autarca salienta ainda que “a    
Pousada de Juventude de Lagoa e os 
seus resultados representam a acredita-
ção de convicções de que também é 
necessário arriscar e investir em tem-
pos de crise e, sobretudo, investir numa 
área  estratégica de desenvolvimento 
regional e que terá ainda maior enfo-
que com a vinda, este ano, dos voos 
low cost para os Açores. 

Dormidas na Pousada de   
Juventude cresceram  

Dormidas cresceram em 2014  53% na Pousada de Juventude de Lagoa. 
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 “A crise emergente na Europa” é o 

subtítulo do livro que George Friedman 
lançou há dias e que comprei no aero-
porto de O’Hara em Chicago dia 26 de 
Janeiro. 
 Interessante na sua parte autobio-
gráfica, tipicamente americano nas 
sínteses históricas e prognósticos sim-
plistas, o livro é muito revelador da 
consciência crescente no mundo do 
estado lamentável da Europa. 
 Em total contradição com o Fareed 
Zakaria que numa popular obra de 
2003 previa que a tecnocracia euro-
peia iria ser capaz de substituir a de-
mocracia americana que tinha deixado 
de funcionar, este livro de aeroporto 
evidencia o que agora todos sentem: a 
Europa está em profunda crise. 
 Quando vi ignorada pelo eleitorado 
a proposta de reforma europeia de 
que fui o principal motor em 2014 con-
clui que a convulsão europeia era ine-
vitável, faltando apenas saber a moda-
lidade em que ela se iria desenrolar. 
 A profunda crise grega começou 
pelo desaparecimento do mapa políti-
co dos socialistas, incapazes de prota-
gonizar o reformismo social-democrata 
que fez da segunda internacional (a 
internacional socialista) o principal 
motor de progresso humano e social 
na Europa do século XX e diluindo-se 
na amálgama da ideologia monetarista 
europeia. Ela teve agora a sua sequên-
cia natural, a vitória eleitoral de uma 
coligação esquerda-direita unida pela 
rejeição da construção europeia; uma 
espécie de partido europeu do arco 
governativo virado do avesso. 
 A Grécia é apenas o precursor do 
que se irá passar em todo o Sul da Eu-

ropa. Em Portugal, o processo político 
contra o anterior líder socialista e Pri-
meiro-ministro e o início de um breve 
interlúdio eleitoral da política de aus-
teridade poderá levar a que o cenário 
grego leve um pouco mais de tempo a 
vir ao de cima, mas inevitavelmente 
isso acontecerá. 
 A distração com a crise grega – 
como se ela fosse recente – retirou 
temporariamente a atenção do Reino 
Unido, onde o euroceticismo se tornou 
esmagador e que o atual Presidente da 
Comissão Europeia convidou a deixar a 
Europa numa das mais impressionan-
tes manifestações de falta de senso e 
de modos a que eu assisti nos últimos 
tempos. 
 O possível cheque mate, a implo-
são da Europa construída nas últimas 
sete décadas, virá no entanto necessa-
riamente apenas da França, se a caval-
gada da Frente Nacional FN e o seu 
cada vez mais ostensivo namoro à ex-
trema-esquerda chauvinista forem 
vitoriosos. 
Com ou sem implosão, a convulsão é 
garantida. O BCE e a Comissão Euro-
peia tentam combater a crise europeia 
sem questionar o quadro legal mas 
enfrentando a total oposição da orto-
doxia “ordoliberal” alemã 
(ironicamente apoiada pelas atuais 
autoridades portuguesas que dão sis-
tematicamente a ideia de não saber o 
que fazem). Na frente externa, a Euro-
pa soçobra perante a guerra de atrição 
promovida pela Rússia. 
 E, no entanto, a luz vem por vezes 
de onde menos se espera. O múltiplo 
atentado do fanatismo islamista contra 
caricaturistas, judeus e forças da or-
dem, deixou os apologistas do fanatis-
mo – como a Dra. Ana Gomes – a falar 
sozinhos e permitiu pela primeira vez 
em muito tempo vislumbrar o renascer 
de uma Europa fundada em valores, 
com o apoio na rua de milhões de cida-
dãos de várias extrações sociais, pen-
samento político, origem étnica e con-
fissão religiosa. 
 E talvez no fim desta convulsão que 
se anuncia sombria possamos ter uma 
razão de maior peso do que as outras 
para agradecer aos heróis da banda 
desenhada francesa que fizeram o 
Charlie Hebdo e que tiveram a cora-
gem de enfrentar a censura fanática. 
 

Paulo Casaca 
Austin, Texas 
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 Comecei por pensar qual teria sido 

o evento mais marcante no mês de Ja-
neiro para o privilegiar nesta crónica. 
Vieram-me de imediato à lembrança os 
dramas de Paris: a execução de cartoo-
nistas e de jornalistas no Charlie Hebdo, 
de polícias também, e depois de judeus, 
no supermercado kosher… 
 Mas lembrei-me também das recen-
tes eleições gregas com a vitória da es-
querda radical ainda há poucos meses 
assumidamente contra o euro e contra 
a União Europeia, ao mesmo tempo que 
sem recursos nem para pagar ordena-
dos sem o apoio de financiamento ex-
terno. Qual o impacto das relações da 
actual Grécia com a Europa, esta União 
de que fazemos parte e que condiciona 
e modela as nossas vidas, o nosso quoti-
diano…? 
 Lembrei-me ainda da celebração dos 
70 anos da libertação de Auschwitz, um 
testemunho perene da crueldade que o 
Homem é capaz de infligir ao seu seme-
lhante, quando hoje há quem pretenda 
negar a existência de campos de exter-
mínio para os que entre iguais eram 
separados como diferentes. 
 Optei ficar pelos eventos que mais 
directamente interpelam os nossos va-
lores por considerar que são estes que 
formatam a nossa interpretação da rea-
lidade. A leitura que fazemos dos even-
tos de Paris, como a narrativa que con-
tamos das acções nazis, dependem dos 
valores que partilhamos e, simultanea-
mente, condicionam a evolução desses 
valores.  
 Os valores sociopolíticos e também 
morais que estruturam as nossas socie-
dades democráticas são os dos Direitos 
do Homem que contemplam a liberda-
de individual e condenam toda a forma 
de opressão e coação. Eles enraízam-se 
fortemente nos crimes nazis e assumem

-se como meios de prevenir a sua repe-
tição, o que lamentavelmente não têm 
conseguido: o genocídio continuou a 
acontecer, no Rwanda como na Bósnia, 
entre outras regiões do mundo; a dispo-
sição da pessoa como mero objecto 
descartável em função dos objectivos 
de alguns repete-se em todos os actos 
de terrorismo como hoje na actividade 
quotidiana de organizações como o 
Boko Haram ou o Estado Islâmico. 
 Mas o facto das atrocidades huma-
nas se perpetuarem, mesmo que sob 
novas roupagens, não deve nem pode 
esmorecer a nossa condenação total e 
absoluta, sem qualquer “mas”. Todos os 
eventos têm contextos, mas muitos não 
são desculpabilizadores. Há acções más 
em si mesmas que circunstâncias po-
dem explicar mas não justificar. E pe-
rante o que é absolutamente mau a 
nossa condenação não pode ser titube-
ante, não pode ter hesitações ou atenu-
antes. Tem de ser absoluta também. 
 Era o que parecia estar a acontecer 
imediatamente após os actos terroristas 
de Paris. Mas o seu rescaldo revelou-
nos uma outra realidade, marcada pelo 
relativismo que hoje vai contaminando 
a nossa visão do real como a nossa in-
terpretação da vida. Sob o pretexto de 
“provocação”, um termo de conotação 
negativa, tentou-se contextualizar e, 
assim, não só explicar mas justificar o 
mal perpetrado no Charlie Hebdo. E no 
supermercado kosher? A “provocação” 
desculpabiliza também? Quem tem 
autoridade para classificar o que é pro-
vocador? E não é verdade que o que 
provoca uns não provoca necessaria-
mente outros…? E qualquer um que se 
sinta provocado pode reagir violenta-
mente? Afinal, sabemos que temos sen-
sibilidades diferentes em relação ao que 
consideramos provocador e sabemos 
que temos meios não violentos para 
contrariar as provocações… 
 Condenar as execuções terroristas 
mas mitigá-las no contexto e pretexto 
da “provocação”, como tem vindo a ser 
feito, é cair no relativismo no seio do 
qual tudo pode valer de acordo com as 
circunstâncias. Esta é uma via perigosa 
que pode abrir a porta a qualquer acção 
justificada por uma qualquer interpreta-
ção. Não! Há acções que só podem ser 
absolutamente condenadas e esta cró-
nica fala delas. 

 
M. Patrão Neves 

Professora Universitária 

Contextos e Valores... 

Por: Mª do Céu Patrão Neves  
——————————–—-———–———– 

Por: Paulo Casaca  
——————————–—-—————– 

A Europa renascida nas  
ruas de Paris 

____________________________________________________________________ ___________________________________________________________________Pub 
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Primeiros Ranchos de Romeiros saem a 21 de fevereiro 
 É já este mês de fevereiro que têm 
início as habituais Romarias Quaresmais. 
 Este ano a decorrer entre 21 de feve-
reiro e 2 de abril, sob o lema “A Alegria 
do Evangelho proposta na Exortação 
Apostólica do Papa Francisco, a partir 
das várias dimensões da vida”. 
 Nas próximas semanas serão cerca 
de 2500 os homens, nos 54 Ranchos que 
irão percorrer as estradas da ilha de São 
Miguel, ora em silencia, ora orando. 
 Segundo o Pe. Nuno Maiato, diretor 
espiritual do Grupo Coordenador, tudo 
pode acontecer durante a romaria deste 
ano, sendo esta uma experiencia pesso-
al e em grupo e, neste sentido, esta ex-
periencia/vivência é entre cada um, o 
grupo e Deus, sendo esta sempre uma 
novidade ano após ano. 
 Cada dia terá a sua reflexão, olhando 
a Exortação Apostólica do Papa Francis-
co, sem prejuízo daquilo que os próprios 
ranchos e os párocos de cada paróquia 
possam preparar para as romarias. 
 O pároco adianta ao Diário da Lagoa 
que, esta será a linha de fundo, “a ale-
gria de ser Cristão é sobretudo para que 
todos possamos descobrir que esta ale-
gria é diferente que a que o mundo nos 
oferece, uma alegria que vem da interio-
ridade, da relação com Deus e com os 
outros. 
 Segundo o Pe. Nuno Maiato a alegria 
de que a palavra de Deus nos fala é do 
bem estar com Deus e com os outros 
que se encontra na romaria. “Há que 

haver um esforço coletivo para que este 
espirito e vivência de comunhão de uma 
semana, possa ser levado para o resto 
do ano”, refere o diretor espiritual do 
Grupo Coordenador do Movimento de 
Romeiros de São Miguel. 
 Nesta primeira semana de romaria, 
serão dez os ranchos que sairão para a 
sua peregrinação. Do concelho de Lagoa 
sairá  o Rancho de Romeiros do Cabou-

co. A 28 de fevereiro, será a vez da saída 
do Rancho da Atalhada. 
 O Romeiro ostenta o bordão, xaile, 
lenço e saco ao ombro. Leva ainda dois 
terços, um ao pescoço e outro na mão 
para a oração durante o decurso de to-
da a romaria. 
 O bordão serve para apoiar e facilitar 
o caminhar do peregrino pelas veredas e 
atalhos acidentados da ilha, o xaile e 

lenço por sua vez, para protegê-lo do 
frio e da intempérie.  
 O bordão relembra o ceptro entre-
gue a Cristo pelos romanos no seu julga-
mento ante Pilatos, o xaile a Sua Túnica, 
o lenço a coroa de espinhos do Seu su-
plício e o saco a Cruz a caminho do Cal-
vário. 
 
 

Foto: Arquivo DL 
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Rancho de Romeiros de Santa Cruz, Lagoa, durante a Romaria Quaresmal de 2014. 



 

54 Ranchos de Romeiros estarão na estrada este ano 

 Para o Bispo de Angra, D. António 
Sousa Braga, as Romarias Quaresmais 
têm um grande significado e, além de 
serem uma tradição de há muito, hoje 
em dia são um momento alto da expres-
são de fé. 
 D. António é da opinião de que as 
romarias assumem um significado cada 
vez maior no mundo de crise em que 
vivemos, em que é necessário estar 

abertos ao auxílio que vem do Alto, ao 
projeto que Jesus estabeleceu na terra e 
um momento muito especial de comu-
nhão com o Papa Francisco. 
 Para o prelado diocesano para as 
Romarias Quaresmais deste ano, pede 
aos romeiros para rezar pelo Papa, pelos 
Bispos, pelos Padres e um pedido para 
rezar pelos leigos e próprios romeiros, 
para que possam ser aquilo que o Papa 

pede, discípulos missionários. 
 D. António pede para que “possamos 
ser pastores vigilantes e presentes no 
meio do povo como quer o Papa”. 
 A Romaria Quaresmal de São Miguel 
iniciou-se como consequência dos     
violentos sismos e erupções vulcânicas 
que abalaram Vila Franca do Campo em 
1522 e 1563 respetivamente.  
 Numa era em que os cataclismos 

naturais eram tidos como punição divina 
pelos pecados do Homem, os sacerdotes 
locais tais como o Frei Afonso de Toledo 
instigaram o povo à prática da devoção 
e procissões marianas, passando os   
micaelenses a peregrinar pelas capelas, 
igrejas e ermidas da ilha rogando a    
proteção da Virgem e intervenção Divina 
para a resolução de seus males e        
aflições. 
 

Dia do Romeiro    
organizado  pelos 
quatro ranchos de 

Ponta Delgada 
 

 Os quatro ranchos de romeiros da 
cidade de Ponta Delgada (São Pedro, 
São José, São Sebastião e Santa Clara) 
vão organizar conjuntamente o Dia do 
Romeiro, que se realizará a 26 de abril.  
 O Dia do Romeiro é comemorado no 
terceiro domingo a seguir à Pascoa. A 
iniciativa anual dos Romeiros é o grande 
convívio entre romeiros e famílias a      
seguir à Quaresma e uma oportunidade 
para testemunharem vivências das   
romarias. 
 
 
 

DL 
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Os Ranchos percorrem a maioria das Igrejas da ilha. 



Jovem atleta lagoense na seleção nacional de futsal sub-19 

 É o primeiro jovem lagoense chamado para um está-
gio de uma seleção nacional de futsal. 
 Natural do lugar dos Remédios, freguesia de Santa 
Cruz, Jorge Ponte de 18 anos esteve recentemente em 
Rio Maior para um estágio da seleção nacional de futsal 
de sub-19, visando observar jogadores de modo a pre-
parar a equipa para os embates frente à Polónia, agen-
dados para 17 e 18 de fevereiro. 
 Com um percurso no futsal que vem desde tenra 
idade, iniciado na AJCR Sport Lagoa e Benfica e mais 
recentemente no Clube Operário Desportivo, este é um 
caso de sucesso das camadas de formação de futsal dos 
clubes lagoenses. 
 Aliás, desde cedo que este jovem deu cedo nas vis-
tas, tendo sido campeão por diversas ocasiões nos esca-
lões por onde passou. 
 O Diário da Lagoa esteve à conversa com este jovem 
atleta que expressou a sua surpresa pela chamada a 
este estágio, referindo sempre que a mesma veio coro-
ar muitos anos de dedicação e esforço em prol de uma 
modalidade que ganhou o seu espaço próprio na cidade 
de Lagoa. 

 Como referiu à nossa reportagem, a paixão pelo 
futsal começou bem cedo e, agora aos 18 anos, com a 
chamada para este estágio, este jovem dos Remédios 
sente uma maior responsabilidade enquanto atleta. 
 Aliás, Jorge Ponte garantiu que esta experiência 
aumentou o seu desejo de progredir e melhorar diaria-
mente, não escondendo o facto de gostar de ser cha-
mado futuramente para mais estágios e quem sabe até 
ser convocado para um jogo da seleção nacional. 
 Este lagoense deixou ainda um agradecimento a 
todos quantos, no seu percurso desportivo contribuí-
ram para esta evolução, especialmente os treinadores 
das equipas por onde passou. 
 Contactado pelo DL, o selecionador nacional 
de futsal sub-19, Pedro Palas explicou que o motivo da 
chamada de Jorge Ponte  prendeu-se, acima de tudo, 
pelo nível de desempenho e competência que demons-
trou no Torneio Inter-Associações sub-19, realizado em 
Dezembro último.  
 Segundo o responsável máximo dos sub-19 esses 
torneios são momentos de excelência, para observação 
dos atletas que, no entender dos selecionadores distri-
tais são os melhores do seu distrito.  
 Foi desta forma que Jorge Ponte foi chamado a inte-

grar o estágio de observação em Rio Maior, um atleta 
que, no entender de Pedro Palas, "pareceu um miúdo 
humilde, com vontade em querer absorver a informa-
ção que foi transmitida neste curto e intenso estágio de 
observação". Quanto às características deste jogador, 
Pedro Palas apontou a sua boa capacidade técnica e de 
decisão, realçando, porém, que o mesmo ainda tem 
que melhorar a intensidade do seu jogo.  
 Reportando-se ao futuro deste atleta, Pedro Palas 
explica que só o facto de Jorge Ponte ter integrado um 
estágio de observação, revela a qualidade deste joga-
dor. 
 “No entanto, sabemos que este ou aquele atleta 
têm determinadas condições de atingir um determina-
do nível competitivo, mas se o atinge ou não, na minha 
opinião apenas depende deles mesmos, do trabalho 
que realizarem nos clubes, de manter a humildade e a 
capacidade de querer evoluir mais e mais", disse, con-
cluindo que só posteriormente se poderá afirmar se 
este é, ou não, um caso de sucesso. 
 Para a Associação de Futebol de Ponta Delgada, na 
pessoa do responsável para a área do futsal, José Araú-
jo Lopes, foi com enorme satisfação que a mesma rece-
beu esta convocatória. 
 Segundo o mesmo, com a chamada deste atleta aos 
trabalhos da seleção só "prova que na formação temos 
bons atletas e treinadores com qualidade para levar 
avante projetos credíveis, mas que não podem ser con-
seguidos de um ano para o outro", para além de se cri-
ar, simultaneamente, "uma empatia positiva nos atletas 
e treinadores, para que trabalhem mais e melhor, pois 
só assim se consegue atingir estes patamares". 
 Reportando-se ao trabalho que vem sendo a ser 
desenvolvido em São Miguel e Santa Maria no futsal de 
formação o mesmo referiu que já se faz um trabalho 
com muita qualidade pois os treinadores evoluíram, 
faltando, somente, uma mudança ao nível da mentali-
dade desportiva. 
 A concluir, José Araújo Lopes relembrou que para 
além de Jorge Ponte foram ainda referenciados outros 
atletas que não chegaram a ser convocados.   
 Não obstante este facto é " muito positiva a maneira 
como a FPF olha os atletas mais novos". 
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 O Clube Operário Desportivo acaba 
de sagrar-se campeão de juniores de 
futsal na Associação de Futebol de  
Ponta Delgada. 
 Victor Santos, treinador desta    
equipa, mostrou-se muito satisfeito 
com este título que atribuiu ao bom 
trabalho que vem sendo desenvolvido 
nos escalões de formação do COD. 
 Segundo o experiente técnico, trata-
se de um grupo com muitos jogadores 
que já trabalham com ele há 8 anos e 
que percebem o seu conceito de jogo. 
 Para Victor Santos a conquista deste 
campeonato peca por tardia “porque o 
ano passado tínhamos todas as condi-
ções, e o clube criou-as, para que fosse-

mos campeões”. 
 Abordando o futsal em São Miguel, 
Victor Santos (que há 12 anos ajudou a 
impulsionar esta modalidade) mostrou-
se preocupado com a realidade que 
tem visto, em que o fator económico 
tem pesado muito nos clubes, conside-
rando que, face à mesma, os clubes 
têm optado por cortar ao invés de    
aumentar e “ao cortarem-se nas equi-
pas de formação, perdemos competiti-
vidade, pois ficamos com menos       
miúdos a praticar futsal e menos      
jogadores a dar o salto”. 
 Não obstante essa situação, Victor 
Santos considera extremamente positi-
vo assistir-se a clubes, como o caso do 
Clube Operário Desportivo, que apos-
tam fortemente na sua formação,     
recolhendo já frutos da mesma,       
atendendo a que a sua equipa sénior 
conta com três jovens lagoenses,     
formados no concelho, e que estão a 
dar um forte contributo a esta equipa, 
salientando ainda a chamada de um 
deles [ver reportagem acima] à seleção 
nacional de sub-19. 

COD conquista ceptro em juniores 

 A jovem equipa da Atalhada FC 
também trouxe um campeonato para 
o concelho de Lagoa. Foi no escalão de 
iniciados, em futsal, que os comanda-
dos de Leonel Diogo conseguiram ven-
cer este campeonato, o primeiro para 
o clube neste escalão. 
 Segundo o técnico deste escalão, 
esta conquista vem premiar o trabalho 
desenvolvido desde o inicio da época, 
tendo o mesmo sido um dos objetivos 
para a presente época. 
 Para este jovem técnico que levou 
a equipa a conquistar esta prova com 
apenas uma derrota e um empate, e 
com o melhor ataque e defesa do cam-

peonato (75-12) o grupo de trabalho 
sente-se muito motivado e com ambi-
ção de fazer o pleno,  conquistando 
igualmente os outros dois troféus em 
prova, designadamente a Taça de São 
Miguel e a Taça de Honra. 
 Composto por atletas 100% oriun-
dos do concelho, esta jovem equipa irá 
agora disputar o regional com a hipó-
tese, caso o vençam, de representar os 
Açores (e a Lagoa) no nacional de clu-
bes deste escalão. 
 Leonel Diogo destacou ainda o tra-
balho de formação que tem sido feito 
neste clube lagoense, aludindo ao fac-
to do desporto ser uma forma de ocu-
par os mais novos, formando-os de 
uma forma não só desportiva, como 
também cívica. 
 A concluir, Leonel Diogo agradeceu 
ainda à massa associativa que acompa-
nha este grupo de jogadores, especial-
mente muitos pais que acompanham 
de perto o percurso desportivo dos 
seus filhos. 

DL/CR 

Atalhada FC sagra-se campeã em 
iniciados 

Jorge Ponte esteve em estágio em Rio Maior. 
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 Decorreu no mês de 
janeiro, no Seixal, os 
Campeonatos Nacionais 
destinados aos escalões 
de Cadetes e Juniores, 
organizados pela Federa-
ção Nacional de Karaté – 
Portugal.  
 Da participação açori-
ana, registo para o atleta 
do Centro de Karaté de 
Lagoa, José Maria Guicho 
Caetano que disputou 
cinco jogos na disciplina 
de kumite -57kg, vencen-
do 4 deles, perdendo 
apenas na final da pool. 
 Segundo a Associação 
de Karaté dos Açores 
(AKA), de realçar ainda a 

participação de 35 com-
petidores nesta prova / 
escalão o que por si só, 
vem abrilhantar ainda 
mais este feito e o título 
de vice-campeão nacional 
para o karateca do CKL. 
 Também estiveram 
em evidência os jogado-
res, Miguel Pereira 
(CKSR), Isabel Barcelos 
(CKSAH) e Bernardo    
Pereira (CKSR), uma vez 
que conseguiram ultra-
passar algumas elimina-
tórias, sendo que os dois 
últimos estiveram na re-
pescagem e na luta pelo  
lugar mais baixo do    
pódio, quedando-se pelo 

5º lugar de kata e 7º  
lugar de kumite respeti-
vamente. 
 Para o diretor técnico 
da AKA e selecionador 
regional dos Açores, João 
Guiod Castro, este resul-
tado embora positivo, 
peca por escasso e não 
reflete o trabalho que se 
tem desenvolvido nos 
últimos tempos.  
A Associação de Karaté 
dos Açores esteve repre-
sentada nesta prova com 
uma comitiva de 16     
elementos das ilhas     
Terceira e São Miguel.  

 
 
 
 
 
 

DL/AKA 

José Caetano, Vice-Campeão Nacional de Karaté (-57kg) 

Medalha de Prata   
para Karateca lagoense 

 Decorreu, recentemente, na Escola 
dos Arrifes, em São Miguel, 
os campeonatos regionais de cadetes e 
juniores de Judo. 
 O Judolag esteve presente com   
quatro atletas. Em masculinos, Rodrigo 
Ponte sagrou-se campeão regional em -
73kg , numa das categorias mais com-
petitivas do regional. Pedro Sanfo-
na em -55kg pela 1ª vez, entrou no Re-
gional de cadetes e juniores,teve algu-
mas dificuldades nos seus combates 
não conseguindo alcançar o pódio.  
 Em femininos, Andreia Martins em   

-48 kg ficou apurada para o Nacional 
pois não teve ninguém na sua categoria 
para combater. Diana Teixeira  sagrou-
se vice-campeão regional na categoria   
-52kg. 
Segundo o Judolag, já em março, Rodri-
go Ponte, Andreia Martins e Diana   
Teixeira estarão presentes no momento 
mais alto a nível competiti-
vo ,Campeonato Nacional Juniores. 
 

DL/Judolag 
 
 

Judolag tem novo  
campeão regional 

Rodrigo Ponte sagrou-se campeão regional em -73kg . 
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 O teatro, símbolo e local para ascensão e vanglória 

da burguesia, no séc. XVIII, era local para a ostentação 
de privilégios dos bem-nascidos mas também espaço de 
apresentação, de oportunidade para relações ou lança-
mento de jovens com aspirações a carreira literária e 
política. Em Lisboa, o Teatro Nacional de S. Carlos foi 
inaugurado em 1793 e cinco anos mais tarde, no Porto, 
o Teatro Nacional de S. João, fruto da ação burguesa 
local. No séc. XIX o Teatro Nacional D. Maria II e vários 
outros teatros foram fundados, com destaque para o 
Teatro Lethes, em Faro. Em 1913, surge o Teatro Politea-
ma e em período republicano, o teatro era entendido 
como formação de consciências, união da Pátria e difu-
são da cultura.  
 Em S. Miguel, no séc. XIX, existiam teatros em Ponta 
Delgada, como o Teatro de São Sebastião e o Teatro da 
Sociedade Filarmónica (Teatro Sta. Cecília) que entretan-
to se perderam. O Teatro Micaelense resultou da ação 
da passagem, pela ilha, de intelectuais liberais oitocen-
tistas. O Coliseu Micaelense, inaugurado em 1917, com 
o nome de Coliseu Avenida, era situado numa zona nova 
e moderna da cidade e o Teatro Ribeiragrandense foi 
noticiado, pela primeira vez, em 1919. Sobre o cinema 
sabe-se que em 1913, funcionavam, em Ponta Delgada, 
o Salão Avenida e o Variedades e no Teatro Micaelense 
também havia sessões. 
 Francisco d’Amaral Almeida nasceu na freguesia do 
Rosário, Vila da Lagoa, em 25 de dezembro de 1873. Foi 
um homem muito culto, interessado no desenvolvimen-
to e progresso da sua terra tendo realizado várias ações 
de cariz cultural em prol da Lagoa e dos lagoenses. O 
principal legado que chegou até hoje foi o Cine Teatro. 
A inauguração do, então designado, Teatro Amaral ocor-
reu a 1 de fevereiro de 1913.  
 Autor da planta do edifício, Francisco d’Amaral    
Almeida foi também responsável pela execução do mes-
mo, sob a forma de administração direta, e da modela-
gem de quatro figuras femininas para a fachada do edifí-
cio que simbolizavam as Quatro Estações do Ano. Para o 
interior, manufaturou um escudo com o busto da Repú-
blica, em madeira, colocado posteriormente, na boca de 
cena e pinturas para o pano do mesmo local.  
 A sala era composta por palco, com boca de cena, e 
lugar para o ponto, plateia com bancos corridos de   
madeira, sem costas, que saíam quando havia bailes ou 
outras atividades, e três séries de camarotes, sendo um 

reservado para a família. Por baixo do palco ficavam os 
camarins e o chão da sala era cimentado. Existia ainda 
um pequeno quarto que servia para deitar a dormir as 
crianças da família, enquanto assistiam aos espetáculos 
e aos filmes ou colaboravam nas tarefas necessárias 
para pôr o espetáculo a funcionar, desde dar à manivela 
a máquina de projeção, pôr a funcionar o gramofone, 
fazer subir e descer o pano e, até mesmo, cobrar os  
bilhetes ou limpar e organizar o espaço.  
 Para anunciar o início, o intervalo e o fim da sessão 
de cinema, o talentoso proprietário elaborou imagens, 
isto é, caleidoscópios que encaixavam na lente da       
máquina de projeção. No dia do espetáculo, circulava 
pelas ruas da Lagoa, uma carreta puxada pelos seus  
trabalhadores e, outras vezes, por rapazes que em troca 
entravam sem pagar, onde eram expostos os cartazes, 
também muitos deles, elaborados pelo dono do espaço.  
 Com a morte do proprietário e fundador, em 1948, 
deram-se as partilhas e a sua filha, Maria Eduarda Mota 
Amaral Borges e seu marido João Pedro Borges, torna-
ram-se então, os novos proprietários deste espaço cultu-
ral lagoense. No início da década de 50 foram feitas  
remodelações e modernizações e, realizadas projeções 

ao ar livre numa esplanada situada na Rua do Vigário. 
 Nos anos 60-70, a nova geração da família, filhos dos 
anteriores proprietários, toma conta do espaço que pas-
sa a designar-se Cine Lagoense. Novas atualizações   
foram feitas aos novos tempos que se viviam. As ativida-
des que se destacaram, neste período, foram as confe-
rências organizadas pelo Círculo de Amigos da Lagoa. 
 No final da década de 70 o espaço foi alugado mas, 
na década de 80, voltou para propriedade da terceira 
geração da família Amaral.  
 Os proprietários enviaram um ofício à Câmara Muni-
cipal de Lagoa para venda daquele espaço, em meados 
da década de 90, e após as obras de requalificação, a 
inauguração ocorreu a 28 de abril de 2001, já como   
propriedade camarária. 
 Hoje, como nos ideais do seu fundador, o Cine     
Teatro Lagoense – Francisco d’Amaral Almeida continua 
a ser um espaço cultural e educativo importante na  
informação e formação de gerações lagoenses. 

 
Sandra Monteiro   

CHAM – FCSH/NOVA-UAc  
ICPJJT  

Como era antigamente? 
O CINETEATRO LAGOENSE “FRANCISCO D’AMARAL ALMEIDA” 

Frontispício Atual do Cine Teatro Lagoense “Francisco d’Amaral Almeida” 
CML, 2011 
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Teatro Amaral 
Arquivo Particular da Família Amaral, anos 40 
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 São mais de vinte as crianças que, 
com idades entre os 5 e 8 anos, fazem 
parte da equipa dos “Traquinas” do   
Clube Operário Desportivo. 
 João Peixoto e Nelo são treinadores 
de primeiro nível e a desempenhar    
função de estagiários, sendo os respon-
sáveis pelos treinos destes pequenos 
jogadores que, para muitos, poderão 
sentir-se como o futuro do clube fabril 
da Lagoa. 
 João Peixoto, jogador e capitão da 
equipa principal do Operário, em      
futebol, em declarações ao Diário da 
Lagoa, disse ser um orgulho e motivador 
treinar estas crianças, até porque são 
miúdos que estão a crescer e a apren-
der. 
 Aos “traquinas” são explicadas as 
regras básicas, o passe e o receber a 
bola, até porque, segundo o treinador, a 
maioria desconhece estas regras       
básicas. 
 João Peixoto diz que trabalhar com 
mais de 20 crianças acaba por ser com-
plicado até porque são mentes diferen-
tes, existe mais emotividade nuns do 
que noutros. 
 Nelo, também jogador da equipa 
principal fabril, diz que fazem um papel 
de formadores e nesta fase tentam   
impor já algumas regras até porque, 
segundo refere, “ de pequenino é que 
se torce o pepino”,  
 O treinador diz que tentam incutir 
regras para quando subam de escalão já 

tenham bases, respeito, educação, 
“manterem-se calados quando o treina-
dor fala”, mas reconhece que não é fácil 
nestas idades. “Não é fácil mas é um 
trabalho engraçado, admite”. 
 O mister destes pequenos jogadores 
adianta que, mais importante, é que as 
crianças também se divirtam e tomem o 
gosto pela prática do futebol. 
 ”Existem alguns miúdos que já têm 
alguns gestos técnicos interessantes, 
mas é muito subjetivo, o importante é 
trabalhar os aspetos de coordenação, 
essencialmente nestas idades, o saber 
correr, o bater na bola”, refere. 
 João Peixoto fala também das atitu-
des dos pais, reconhecendo que estes 
têm ajudado os próprios treinadores, 
deixando o papel de treinador para 
quem realmente o é. Peixoto deixa        
ainda uma palavra de apreço por esta 
atitude dos pais, que reconhecem o seu 
espaço, enquanto os filhos treinam. 
 O capitão da equipa principal do 
Operário tirou o primeiro nível de     
treinador e pretende continuar a subir 
de nível, pretendendo continuar ligado 
ao futebol, mas reconhece que não é 
fácil. 
 Nelo tem a mesma perspetiva, mas 
reforça que o trabalho e a forma de ser 
de cada uma poderá ditar muita coisa, 
reconhecendo que o amanhã é incerto, 
por isso há que aproveitar ao máximo o 
dia “hoje”, disse. 

DL 

Traquinas são o futuro do COD 
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 A Cidade de Lagoa, ilha de São      
Miguel, vai receber, no mês de abril,  a 
Taça de Portugal em Patinagem Artísti-
ca, segundo anunciou, recentemente, a  
Federação Portuguesa de Patinagem.  
 Esta será a primeira prova oficial de 
âmbito nacional desta modalidade     
desportiva a realizar-se nos Açores e   
surge depois do desafio deixado em   
dezembro pelo Presidente da Câmara 
Municipal de Lagoa ao Presidente da 
Associação de Patinagem de Ponta     
Delgada para que, em 2015, a cidade de 
Lagoa acolhesse uma prova nacional de 
patinagem artística. 
 O acolhimento deste evento despor-
tivo é há muito ambicionado pelos clu-
bes e patinadores da Região e só foi 
possível graças a várias entidades que se 
uniram para que tal fosse possível, de-
signadamente a Câmara Municipal de 
Lagoa (CML), a Associação de Patinagem 
de Ponta Delgada (APPD), o Clube de 
Patinagem de Santa Cruz (CPSC) e o Go-
verno Regional. 
 A Taça de Portugal de Patinagem   
Artística 2015 terá lugar no pavilhão da 
Escola Secundária de Lagoa, nos dias 25 
e 26 de abril, pelo que a Lagoa aguarda 
e prepara-se assim para acolher uma 
competição de alto nível, denominada 
como a prova rainha de clubes, que con-
ta com a participação dos melhores pa-
tinadores de cada clube de Patinagem 
Artística de Portugal. 
 Segundo o Presidente da APPD, este 
é um sonho tornado realidade, depois 
de ter sido possível conseguir apoios 
necessários à sua realização. 

 José Raimundo acredita que a reali-
zação da prova nos Açores servirá para 
relançar esta Taça de Portugal, sendo 
mais aliciante para os clubes a sua nova 
data, tendo esta sido alterada de de-
zembro para abril. 
 Sendo a prova Rainha da Patinagem, 
o responsável acredita que, esta sua   
edição, contará com a participação dos 
melhores atletas a competir em Portu-
gal, considerando ser igualmente impor-
tante para a promoção da própria mo-
dalidade. 
 José Raimundo recorda que este é 
também um prémio para os cerca de 20 
anos da modalidade nos Açores e para 
os excelentes resultados que o Clube de 
Patinagem de Santa Cruz tem alcançado 
nesta prova, já foi vice-campeão, e al-
cançou quatro medalhas de bronze.  
 Por seu turno, António Borges, o   
presidente do CPSC, em declarações ao 
nosso jornal, disse ter recebido esta    
notícia com muita alegria, sendo impor-
tante para a concretização dos sonhos 
do    clube, “este é um desejo de há 
muito que agora se torna realidade”, 
disse. 
 António Borges referiu que, o clube 
anfitrião, tudo irá fazer e dar o melhor 
para alcançar o pódio.  
 Nesta prova são esperadas, na La-
goa, mais de 200 pessoas, dependendo 
das inscrições e dos próprios familiares 
que poderão acompanhar os atletas, 
referiu. 
 

DL 

Lagoa acolhe Taça de Portugal 
em Patinagem Artística 

São esperados cerca de centena e meia de atletas na Cidade de Lagoa. 
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Peixoto e Nelo têm curso de primeiro nível e pretendem continuar a subir. 



 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
–
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

 

Ficha Técnica 
Diário da Lagoa 
 

Registo ERC: 126473 
Propriedade: Suzi Paula Melo Moniz 
Diretora/ Editora:  Suzi Moniz 
Direção Comercial: Telmo Ferreira 
Colaboradores:  Paulo Casaca, José Amaral,  
Pe. Nuno Maiato,  Jorge Machado, Sandra   
Monteiro, Rómulo Ávila, Luís Moniz,  
Teresa Viveiros, Zulmira Ferreira,  Maria Patrão 
Neves, Rui Almeida. 
 

Periodicidade:  Mensal  
Impressão: Tipografia Esperança 
Estrada da Relvinha, nº13, 9560-070 Lagoa 
Telf: 296 912 203  
Tiragem: 3000 exemplares 
Na internet: 
http://diariodalagoa.com 
http://facebook.com/diariodalagoa 
Morada: Rua Calhau D’Areia, nº29 
9560-057  Lagoa | São Miguel  
Email: diariodalagoa@sapo.pt 
Contacto:  935 319 608 
 

 
nota: Os conteúdos dos artigos 
de opinião, aqui publicados, são da  
responsabilidade de quem os assina. 
 
Os anúncios aqui publicados são da  
responsabilidade dos respetivos anunciantes, 
salvo erro tipográfico. 

Mais conteúdos em: 

Página 14 OPINIÃO      Diário da Lagoa | Fevereiro de 2015        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Todos temos visto, nem que seja pelos “media” 

audiovisuais, a dor que é ver os filhos de Portugal     
saírem do país, e tão jovens que são, à procura de um 
trabalho, de uma estabilidade. Tudo porque este      
mesmo país, renascido de Abril, perdeu os seus 
“cravos” de liberdade, sem sangue derramado.  
 Fomos exemplo por essa Europa fora, pela forma 
como havia-mos revolucionado um país, uma ditadura, 
na maior das aclamações de que há memória. Todos, 
naquele tempo, ficamos com a sensação que o tempo 
mudara.  
 Passados tantos e tantos anos, chegamos á conclu-
são que nada mudou. Houve sim, alguns “tempos” em 
que fomos enganados. Hoje, quando   escrevo estas 
linhas perdidas no tempo, presenciei um “adeus” de 
uma jovem que vai em procura do seu    futuro.  
 Vai, e vai para um país longínquo onde tudo é     
diferente. Desde o clima à gastronomia, já sem mencio-
nar a dificuldade de linguagem. Mas, garantidamente, 
que não foi esta a solução que pais e avós haviam    
pensado para ela, há muito anos atrás. “Alguém“ lhe 
fica a dever!!! E quem o fica a dever são as “nossas” 
políticas desastrosas, educação incluída, onde tudo se 
cortou, sem rodeios, sem olhar à vida social, e onde se 
incentivou a emigração e o trabalho fora do país como 
sinal de inteligência e prosperidade, só porque assim 
era exigido. Pobre de quem assim pensa.  
 Agora aparece uma Grécia, “mãe” da democracia, a 
colocar, nem que seja por uns dias, tudo em “sentido”! 
É que a nossa sociedade não pode, não deve, viver   
subjugada aos “mandos e desmandos” de quem pensa 
estar, sentir-se, acima de qualquer “SER” pensante.  
 Só porque têm dinheiro, e, utilizando-o, fazem dos 
outros seus escravos. Esquecendo-se que são “eles” 
devedores, perdoados, de valores que estabilizavam 
toda uma Europa, que se quer credível, e honesta. E da 
“gaveta”, em Portugal, com emoção ou não, depois de 
aberta, olhamos e nada temos!!! 

“Gaveta de Emoções” 

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

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Há não muito tempo atrás, e muitas vezes após o 

momento de reza em família, havia o hábito das    
gentes se juntarem para ouvir e contar “um caso”. 
Eram serões em que todos tinham lugar, para escuta-
rem e/ou narrarem esta forma de literatura oral que, 
muitas vezes, se fazia acompanhar por outros afaze-
res, como o amarrar o milho, os trabalhos de costura, 
o fiar a lã, permitindo aligeirar as tarefas. Chegada a 
noite, sentavam-se todos num capacho, acendia-se o 
candeeiro a petróleo e, com a luz baixinha, dava-se 
início ao contar que podia ser na própria casa, na do 
vizinho, ou mesmo à porta da rua.  
 Movida pelo anseio de aprofundar este costume, 
andei de gravador na mão por cinco concelhos da 
ilha, com o propósito de conhecer alguns dos ditos 
“casos” e a sua envolvência.  
 Nem sempre a recolha foi fácil; tratando-se de 
memórias recuadas, estas vão perecendo com o   
tempo, havendo dificuldades no relato completo de 
um caso. Mas, se havia dificuldade em narrá-los na 
sua totalidade, esta era compensada com a memória 
viva do contexto em que surgiam, das personagens 
que lhe davam vida e de como tudo se iniciava.  
 O momento começava com o pedido por parte de 
alguém “Conta-me um caso”ou por iniciativa do     
contador “Anda ouvir um caso”, bastava que alguém 
“tivesse um caso na cabeça”. Nestes momentos,    
imperava a quietude e a escuta atenta para entrar no 
mundo do maravilhoso com expressões como “Era 
uma vez”, “Havia” e “Há muito tempo”. Quando o 
caso assentava em factos verídicos, as palavras de 
partida já eram distintas: iniciavam-se com “Naquele 
Tempo”, “A minha mãe contava”, “No tempo da    
minha criação”. O caso seguia com uma narrativa 
quase sempre improvisada, onde muitas vezes se 
dava continuidade à história com “Ô depois, ô depois 
e ô depois”.  
 Surgiam, então, casos de almas penadas, que   
podiam ser da terra e inofensivas, como o caso do 
poeta Virgílio Oliveira, que “mesmo depois de morrer, 
passeava pelas ruas da Achada com a sua malinha 
preta”, referiu Albertina Sousa, natural daquela     
freguesia. Outras almas vinham para amedrontar, não 
só os personagens da história, como também quem 
ouvia: “a gente ficava cheias de medo e ainda hoje 
sou medrosa dessas coisas”, como relatou Maria   
Martins, natural da Lagoa. Na oralidade destas inven-
ções, entravam também as feiticeiras, as figuras    

encantadas e acontecia também alguns objetos e 
elementos serem humanizados, como era o caso do 
vento. Havia também aqueles casos mais jocosos, 
cheios de humor e que traziam alegria, sobretudo em 
noites de inverno chuvosas. O contador, hábil em 
arrancar gargalhadas “dizia aquilo com aquela alegria 
que a gente todos se ria, era casos de rir”, lembra-se 
Maria Moura, também da Lagoa. Nestes, satirizavam-
se crenças, como a das almas penadas e pretendia-se, 
através do humor, cumprir uma função moralizadora. 
 Os casos eram contados sobretudo com a finalida-
de de entretenimento - para Maria Costa (do Nordes-
te) permitiam “a noite ficar mais curta” – e, não raras 
as vezes, tinham uma vertente educativa associada. 
Cumpriam a função de perpetuarem as memórias 
coletivas sociais e familiares, ao relatarem “casos” da 
terra e/ou de pessoas da família, eram guardadores 
de memórias orais, costumes, tradições e de códigos 
linguísticos.  
 Nem a todos cabia o papel do contador, era     
necessário ser detentor de determinadas caraterísti-
cas. Normalmente, este era mais velho do que os 
ouvintes e era visto como uma pessoa sabedora. 
Mesmo em casos em que era analfabeto, tratava-se 
de alguém com sabedoria, experiência de vida, e    
sabia contar com vivacidade e eloquência. As palavras 
de Luís Valério, natural do Nordeste, permitem-nos 
aceder quer às qualidades do contador, quer à impor-
tância que os relatos tinham para quem os ouvia: 
“havia um vizinho que sabia inventar tão bem         
estórias. Era uma coisa formidável. A gente não      
conhecia nada, não sabia nada, e depois vinha aquele 
homem a contar aquelas estórias inventadas. Ele   
tinha muita graça”.  
 Esta forma de passar a noite, em tempos em que 
“não havia luz, não havia nada para a gente se entre-
ter, era os casos, era as cartas”, deixa um sentimento 
saudosista em quem a vivenciou, sendo mencionado 
como “rico tempo” e “era uma folia”. E se passados 
largos anos da escuta destes casos, os sentimentos 
que estas memórias evocam são de ternura, saudade 
e alegria, aquando daqueles tempos, o sentimento 
não diferia. Havia quem gostasse tanto daqueles   
momentos, que pretendia alargar a sua duração. Faço 
uso das palavras de Maria Teixeira “quem ia contar os 
casos era uma tia, a gente gostava tanto daqueles 
casos que escondia-lhe o xaile para ela não se ir    
embora”. 
 A narrativa oral é das mais antigas formas de co-
municação do Homem. Ao longo da nossa história 
assumiu um papel preponderante para a transmissão 
de saberes, de tradições, de formas de pensar e 
atuar, permitindo a continuidade dos traços culturais 
de diferentes povos. Sobretudo para quem vive num 
meio insular, as lendas, os contos e os “casos” assu-
mem uma primordial importância para aceder à    
nossa identidade. A UNESCO “veio chamar a atenção 
que uma expressão do Património Cultural Imaterial é 
tão importante como um edifício histórico, procuran-
do ultrapassar a ideia de menorização que, muitas 
vezes a dita «cultura popular» esteve sujeita no    
passado” (Carvalho, A. 2011: 164). O tempo passa, as 
memórias perdem-se, importa que nos preocupemos 
com o que guardam os antigos, como é usual referir, 
estes autênticos documentos vivos que abrigam uma 
parte importante do nosso património imaterial. 

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

Anda ouvir um caso 

Agradecimento 

Maria Silveira solicita um voto de agradecimento 

por duas graças concedidas por intermédio do 

Menino Jesus de Praga. 

Bem haja. 

_________________________________________
Pub 
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Carneiro  

A vida afetiva promove   
reconciliações e atrações muito seduto-
ras, conferindo relacionamentos marca-
dos pelo entusiasmo. 
 
 A nível profissional é fundamental 
desenvolver a criatividade e, aliando a 
persistência e a paciência, vai atingir os 
seus objetivos. 
 

Touro  

A vida afetiva tem de ser 
analisada com objetividade e lucidez, de 
forma a transformar corajosamente a 
sua relação amorosa.  
 
 A nível profissional aproveite o apoio 
de figuras importantes para progredir na 
carreira, de forma lenta mas segura. 

 

Gémeos  

A vida afetiva deve ser    
desenvolvida com mais sensibilidade e   
espirito de colaboração, evitando atitu-
des superficiais e indiferentes. 
 
 A nível profissional é fundamental 
tratar todos os assuntos com muito rigor 
e concentração, de forma a evitar pro-
blemas no trabalho. 

 
Caranguejo 

A vida afetiva e as relações 
familiares marcam algumas tensões, 
entretanto, mantenha a serenidades e 
com compreensão tudo se resolve. 
 
 A nível profissional é fundamental 
que a sua vida particular não prejudique 
o seu trabalho e a estabilidade na carrei-
ra.  

 
Leão 

A vida afetiva deve ser vivi-
da mais de acordo com a sua generosi-
dade e verdadeiros valores, de forma a 
encontrar a merecida paz. 
 
 A nível profissional é possível que as 
suas prestações sejam avaliadas e, certa-
mente, em breve vai conhecer altera-
ções na carreira. 

 

Virgem 

A vida afetiva equilibrada e 
protegida permite reestruturações nas 
relações existentes e quem está disponí-
vel pode conquistar a sua cara-metade.  
 
 A nível profissional todos os cami-
nhos levam ao sucesso e, neste sentido, 
aceite a ajuda de pessoas relevantes e 
não tenha medo de evoluir. 

Balança 
 
A vida afetiva deve ser avali-

ada com firmeza e coragem, de forma a 
resolver definitivamente certos proble-
mas crónicos o passado. 
 
 A nível profissional aproveite as ex-
periencias passadas e mostre todas as 
suas qualidades pessoais, de maneira a 
estabilizar a carreira. 

 

Escorpião  

A vida afetiva depende das 
suas escolhas feitas no passado, contu-
do, mantenha a calma e analise objetiva-
mente que pode mudar. 
 
 A nível profissional pode estabilizar a 
carreira, ouvindo as outras pessoas e 
estando disponível para a mudanças e 
entendimentos. 

 

Sagitário 

A vida afetiva e os relaciona-
mentos refletem alguma insegurança 
pessoal, contudo, evite isolamentos e 
encontre as soluções na sua Fé. 
 A nível profissional também é funda-
mental analisar o seu comportamento e 
agir de forma mais justa, tolerante e 
consciente. 

 

Capricórnio 

A vida afetiva deve ser mar-
cada pela maturidade e serenidade, de 
forma a manter o equilíbrio nos momen-
tos mais difíceis da existência. 
 A nível profissional é crucial aperfei-
çoar os seus conhecimentos, de forma a 
estar no futuro mais competente nas 
suas decisões. 
. 

 
Aquário 

A vida afetiva permite rees-
truturar a sua relação amorosa de forma 
sincera e firme, de maneira a encontrar 
brevemente muita serenidade. 
 A nível profissional a conjuntura está 
favorecida e permite evidenciar a sua 
originalidade e capacidade de inventar 
novas atividades. 

 
Peixes 

A vida afetiva e os relaciona-
mentos familiares dependem essencial-
mente da sua atitude compreensiva e 
compatível com as situações. 
 A nível profissional modere os seus 
impulsos, pois, poderá criar situações de 
conflito. Não está num período muito 
favorável para impor ideias.  
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Santiago comemorou 52 anos 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________Pub 
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 O Santiago Futebol Clube assinalou, 
recentemente, o seu 52.º aniversário. 
Neste sentido teve lugar, no polivalente 
Centro Comunitário João Bosco Mota 
Amaral, em Água de Pau, uma cerimó-
nia onde marcaram presença, dirigen-
tes, jogadores e representantes das 
várias instituições da freguesia e do 
concelho.  
 Em declarações ao jornal Diário da 
Lagoa, o presidente da direção, Octávio 
Cabral, diz trata-se de um clube jovem 
mas com alguma história. 
 A equipa de Água de Pau teve vários 
anos na Série Açores, foi campeão de 
São Miguel por duas vezes, venceu a 
Taça de São Miguel por três vezes, o 
que considera ser um bom curriculum. 
 Na atual época, a disputar o campe-
onato da ilha de São Miguel, o Santiago 

luta pelo título, reconhecendo ser tarefa 
difícil face à elevada competitividade. 
 Segundo Octávio Cabral, este é um 
clube que aposta na formação dos jo-
vens, principalmente da freguesia de 
Água de Pau, até porque formar jovens 
de outras freguesias acaba por ser mais 
dispendioso e mais complicado logisti-
camente. 
 Situação satisfatória e de orgulho 
são também alguns dos jogadores for-
mados no Santiago que alcançam outros 
patamares. 
 Financeiramente Octávio Cabral 
espera conseguir equilibrar as contas do 
clube durante este ano, estando espe-
rançado no regresso da equipa à Liga 
Açores.  

DL 

Lagoa com serviço de           
atendimento telefónico  24/h 

 A partir deste mês de fevereiro, a 
Câmara Municipal de Lagoa  disponibili-
za, aos seus munícipes, um serviço de 
atendimento telefónico durante 24 ho-
ras por dia, que poderá ser realizado 
através do contato telefónico, 296 960 
610. 
 Trata-se de um serviço para que os 
munícipes possam comunicar ocorrên-
cias relacionadas com ruturas de água, 
saneamento, queda de árvores na via 
pública, sinalização de trânsito, cadáve-
res de animais na via pública, bem como 
a presença de animais abandonados, 
vadios ou perigosos na via pública. 
 Através deste serviço também po-

dem ser comunicadas situações de 
emergência em zonas balneares ou não 
balneares e situações de emergência de 
proteção civil. 
 Assim sendo, todos os dias úteis, das 
8h30 às 17h00, exceto sexta feira unica-
mente até às 12h00, as ocorrências po-
dem ser feitas diretamente para o con-
tato 296 960 600, sendo que, nos res-
tantes dias e horas deverão ser feitas 
para o contato 296 960 610. 
 Todas as ocorrências, serão comuni-
cadas aos serviços, que decidirão poste-
riormente, qual a intervenção e os mei-
os que terão que afetar de forma a re-
solver as ocorrências reportadas. 
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Ditos de João Silvério Sousa 
Lágrimas a sorrir 

 
As lágrimas do amor 

Nos olhos de uma princesa 
Jorram águas de dor 
De corpo é natureza. 

Mas quem é que tem a certeza 
Que são lágrimas de amor? 

Perguntei ao coração  
Que é o meu melhor amigo 
Será lágrimas de castigo? 

Se és o meu melhor amigo 
Chora e dá-me a mão 

 

 
Ou então o meu coração 

Jamais serei contigo. 
O coração chora e olha 

O meu rosto a sorrir, 
As minhas faces molha 

E com amor me faz sentir 
Como uma flor que desbulha 

Numa planta a florir, 
Dizendo lágrimas de amor 

É o que te estou a pedir 
Não jorram águas de dor 
Chora lágrimas a sorrir. 

 

O Branco e o Negro 
 

O branco e o negro  
Caminham lado a lado 
Os dois de braço dado,  
Duas crianças singelas 

Olhando para todas aquelas 
Com olhar admirado. 
Tal olhar de simpatia, 

Vê seus amigos a sorrir, 
Por grande companheirismo, 

Mostrando não haver racismo, 
Nossos braços vão-se abrir. 

 

 
 

Ai amigo, amigo meu! 
Nosso Deus nos acarinha,  

A cor que Deus te deu, 
Rua alma igual à minha 

O meu sangue igual ao teu, 
No mesmo destino caminha. 

Se Deus nos abrir o véu 
E perdoar nosso pecado,  
Entraremos irmão meu,  
Juntos nas portas do céu 
Os dois de braço dado. 


