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Ribeira Chã é uma
freguesia especial com
história de progresso
Foto: Arquivo DL

Estrela D’alva
comemorou o seu
128º aniversário
Em dia de aniversário, a Filarmónica
Estrela D’Alva homenageou seis individualidades que, de alguma forma, estão ou
estiveram ligadas à instituição. Esta é uma
instituição com história e momentos de
ouro.
Pág. 02

Carnaval voltou a
sair à rua na Lagoa

Foto: CML

Apesar do tempo de contenção que se vive e
das dificuldades sentidas, o Carnaval voltou
a ser celebrado no concelho de Lagoa. Nas
freguesias de Lagoa-Nossa Senhora do Rosário, Cabouco e Água de Pau, foram realizados os habituais Corsos de Carnaval que,
dentro de cada realidade, tiveram uma boa
adesão da população.
Pág. 05

“A Ribeira Chã é sem dúvida uma freguesia muito especial que se conseguiu afirmar.
Págs. 08 e 09
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João Peixoto
“El Comandante”
do Operário
Pág. 13
Pub

http://www.nelag.pt

Associação de
estudantes da ESL
tem nova direção
Foi no ano letivo de 2011/2012 que a
Escola Secundária de Lagoa (ESL) teve uma
associação de estudantes. Passado três
anos letivos a escola conhece novamente
uma Associação de Estudantes (AE), desta
vez liderada por André Furtado, eleito em
fevereiro.
Pág. 11
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Filarmónica Estrela D’Alva celebrou 128º aniversário

No âmbito do aniversário a Filarmónica homenageou seis individualidades que, de alguma forma, estão ou estiveram ligadas à instituição.
A Sociedade Filarmónica Estrela D’Alva comemorou, a 2 de fevereiro, o seu 128º aniversário. Trata-se
de uma data importante na vida desta filarmónica que,
ao longo dos anos, tem sabido sobreviver numa
altura quando este tipo de coletividades atravessam
momentos menos bons.
No âmbito do aniversário foram feitas homenagens a seis individualidades que, ao longo dos anos, de
uma forma ou de outra, estiveram ligadas à Estrela
D’Alva.
Em declarações ao jornal Diário da Lagoa, a
presidente da direção desta coletividade destacou a
importância deste ato. Sandra Moniz considerou ser
um reconhecimento justo, até porque os homenageados, sempre que solicitados, disseram presente.
Refere a responsável que a intensão é reconhecer
os gestos de cada uma, sendo que considera essencial
e importante reconhecer esse trabalho, seja ele através de um pequeno ou grande gesto. “Foi nossa intensão que as pessoas se sentissem reconhecidas pelo
trabalho diverso realizado na banda”.

Sandra Moniz a primeira
mulher à frente da coletividade

Sandra Moniz tomou posse, como presidente da
Filarmónica Estrela D’Alva, a 02 de novembro de 2014,
embora tenha estado ligada à sociedade desde 1994,
colaborando em várias atividades. Desde 2003 passou
a desempenhar cargos de direção, tendo sido eleita no
último ano.
Embora com poucos meses de mandado reconhece, ao nosso jornal, o apoio que tem recebido dos
restantes membros da direção, realçando o facto de
ser a primeira mulher à frente desta sociedade.
Num balanço à atividade da instituição, Sandra
Moniz reconhece que as bandas têm muitos altos e
baixos, mas admite que esta Filarmónica sempre teve
muitos momentos de ouro. “Foi por várias vezes considerada uma das boas bandas, obteve vários prémios e
as suas direções sempre se empenharam para que
tivessem uma excelente execução”.
Sandra Moniz recorda igualmente os excelentes
músicos que já saíram desta banda e que hoje desempenham papel de docentes.
Destaque ainda para a escola de música desta
sociedade filarmónica que funciona igualmente como
um incentivo a quem gosta de tocar numa banda de
música. “Trata-se de um bom incentivo para quem
pretenda seguir a carreira e não tem a oportunidade
de ir para o conservatório. As aulas na nossa escola de
música são gratuitas, sendo que a instituição paga os
professores para dar as aulas aos que depois são
integrados na banda”.
Atualmente a escola tem oito formandos sendo
que a sua maioria irá ter a sua estreia pela Páscoa.
A Filarmónica Estrela D’Alva conta atualmente com
cerca de 40 elementos, sendo que o músico mais novo
tem oito anos e o mais velho está na casa dos 50, o
que considera ser esta uma banda com muita gente
jovem.

Filarmónicas fazem parte da
identidade cultural de um
povo.
A presidente da Estrela D’Alva diz que as bandas
filarmónicas são a base da cultura identitária duma
freguesia e sente que existe falta de compreensão por
parte da população ou das entidades que promovem
as festas, admitindo haver mesmo alguma falta de

respeito por esta cultura.
A Estrela D’Alva é uma das três bandas existentes
no concelho de Lagoa e Sandra Moniz reconhece que,
em outras ilhas, há um carinho especial pelas bandas
filarmónicas mas, em São Miguel, admite que estas
não são olhadas com o olhar que deveria ser, são vistas
como um filho mais abastado.
Admite que se não fosse a boa vontade e colaboração saudável entre os membros da direção e alguns
mecenas que vão surgindo, a história da banda poderia
ser outra.
Sandra Moniz reconhece ainda que, para os jovens
de hoje, existem muitas atividades que os desviam das
bandas filarmónicas, o que leva a que muitos não se
interessem pela cultura da sua freguesia.
Por outro lado, a presidente da Estrela d’Alva
admite haver épocas sem serviço, havendo a necessidade de se feito um trabalho de formiga, “amealhar
quando existe serviço para a época sem atuações”,
refere.
Sandra Moniz é da opinião de que deveria haver
uma maior envolvência dos responsáveis pela realização das festas, promovendo condições para que as
bandas pudessem ter mais atuações, sendo
demonstrativo que estas acabam por não ter a
valorização que em tempos tiveram.
DL

EDUCAÇÃO/ EBI ÁGUA de PAU

Semana da Leitura

Márcia Dias Sousa e Rúben Correia foram os escritores convidados.
Entre os dias 9 e 13 de fevereiro, a
equipa da biblioteca da EBI de Água
de Pau desenvolveu algumas atividades integradas no âmbito da semana
da leitura. A presença de escritores na
escola, a realização de uma feira do
livro durante os dias em questão, a
leitura dramatizada de contos infantis
assentes na temática amorosa e a
recolha de cartas de amor elaboradas
pelos discentes da escola mereceram
especial destaque na semana de São
Valentim.
No dia 9 de fevereiro, no período
de manhã, quatro turmas, duas turmas do ensino básico e duas turmas
do 2ºciclo, participaram no encontro
com a escritora Márcia Dias Sousa. À
apresentação sumária do seu livro
fantocheiro meu, fantocheiro meu….,
seguiu-se o desenvolvimento de uma
série de atividades de dramatização,
por parte da autora, que cativaram
amplamente a atenção do seu público.
Alguns alunos que, por vezes, revelam
alguma timidez em participar nas atividades da sala de aula, perderam algumas das suas inibições e, voluntariamente, aderiram às tarefas propostas
pela escritora. O carácter lúdico e des-

contraído das atividades conduziu,
indubitavelmente, ao envolvimento
registado.
De forma semelhante, no dia 10 de
fevereiro, o jovem escritor Rúben Correia, aluno da Escola Secundária Antero de Quental e autor dos livros Kamele e a lâmpada mágica, O Planeta
Fogo, O Pinhal dos Segredos e outras
histórias de Natal e Deixa-me amar-te
esteve presente no auditório da EBI de
Água de Pau. Tendo como público
duas turmas do sétimo ano de escolaridade, o escritor falou sobre si e
sobre os seus livros, deixando alguns
conselhos aos seus jovens ouvintes
sobre como adquirir os importantes
hábitos de leitura. Os discentes saciaram a sua curiosidade relativamente a
algumas questões: como o escritor
consegue conciliar a atividade literária
com os seus deveres estudantis, quais
os seus hábitos de leitura e escritores
favoritos, entre outras… No final do
encontro, o autor ofereceu gentilmente à biblioteca escolar o seu último
livro Deixa-me amar-te, um romance
que envolve dois estudantes universitários.
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“Os Açores e a Europa”

Fotos: EBI-AP

Sofia Ribeiro proferiu uma palestra sobre a União Europeia.
No âmbito do Projeto “Os Açores e
a Europa” do Clube Europeu da EBI de
Água de Pau, a eurodeputada Sofia
Ribeiro proferiu sexta-feira, dia 20 de
fevereiro, uma brilhante palestra sobre
a União Europeia. Com um discurso
claro e acessível aos jovens presentes,
a palestrante reforçou o conceito de
Regiões Ultraperiféricas, “regiões que
integram a União Europeia, mas que
estão longe do continente europeu”,
destacando que a defesa dessas regiões, principalmente, a Região Autónoma dos Açores, é uma prioridade da
sua ação no Parlamento Europeu. A
deputada salientou ainda que a outra
prioridade da União Europeia deverá
incidir num combate à grande taxa de
desemprego na Europa. Num clima de
abertura e de proximidade, Sofia Ribeiro debateu com os jovens assuntos que
mais os preocupam, como por exemplo, a atual crise financeira, a guerra, o
terrorismo e as desigualdades entre os
países. Este encontro serviu também
para a apresentação do vídeo que irá
representar o Clube Europeu no concurso “Uma Nova Narrativa para a Eu-

ropa”. Foi uma sessão muito interessante, que contribuiu para o conhecimento da União Europeia, suas políticas e instituições, bem como para a
compreensão do contexto social, político e geográfico dos Açores. O Coordenador do Clube Europeu, professor José
Carlos Pereira, referiu que estão previstos outros encontros para os próximos
meses, desta vez com membros do
governo regional dos Açores e com o
Presidente da Câmara Municipal de
Lagoa.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

EBI de Água de Pau recebeu Feira do Livro
Nos dias 9,10,11, 12 e 13 de fevereiro, todos os alunos da EBI de Água de
Pau foram convidados a visitar a feira do
livro que teve lugar na biblioteca da
escola. Diversas editoras tais como a
Plátano Editora, Editorial Presença,
Porto Editora, Girassol Edições, Lda,
Didáctica Editora, Raiz Editora, Livros
Horizonte, Lda, Lisboa Editora, Santillana/Constância ou Everest Editora
apresentaram, em exposição, alguns dos
seus livros que a comunidade educativa
pode adquirir durante os dias supracitados.
Uma panóplia de livros apelativos a
todos os anos de escolaridade passou a
“decorar” o espaço da biblioteca: livros
para colorir, diversos contos infantojuvenis, livros de culinária, bíblias,
pequenas enciclopédias, resumos de
obras de leitura obrigatória, dicionários,
prontuários de língua portuguesa,

gramáticas, livros com apontamentos de
algumas disciplinas (geografia, física…),
pequenos atlas, entre outros. Em maior
destaque, salientaram-se os livros incluídos no Plano Nacional de Leitura.
De realçar que jogos lúdico-didáticos
e DVD’s educativos integraram, igualmente, os produtos da feira.
DL/EBI Água de Pau
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Há Guerra na Europa
famílias, com a vida que cada um de
nós tem.., mesmo com as dificuldades
sociais, eventualmente desempregado,
com as dificuldades económicas, talvez
gerindo dívidas superiores aos rendimentos, com dificuldades pessoais,
possivelmente sofrendo de problemas
de saúde ou do corte de relações afectivas… Imaginemo-nos no nosso quotidiano…que súbita e violentamente é
abalado pela invasão de armas que
matam, que ferem, que destroem, que
violam o presente e roubam o futuro.
As imagens televisivas são pungenPor: Mª do Céu Patrão Neves
tes:
idosos, sós, a quem a força das
——————————–—-———–———–
explosões levou tudo o que tinham
menos a vida e se perguntam agora se
uerendo privilegiar o que consinão seria melhor terem perdido a vida
dero ser o evento internacional mais também; pais que desesperam em
marcante do mês de Fevereiro, não me proteger os seus filhos pequenos, que
detenho certamente no destaque desesperam pela sobrevivência dos
mediático concedido às negociações seus jovens filhos que engrossam as
entre a Grécia e a União Europeia. fileiras da guerra também eles feridos
Afinal, o primeiro “round” terminou pela frustração do aniquilamento das
como se sabia desde o princípio que suas vidas e pelo desalento da incerteiria terminar: com a Grécia a recuar nas za de futuro ou de um futuro incerto…
exigências, com a União Europeia a
O bem maior que esta nossa
manter os seus requisitos e com ambas Europa da União nos trouxe foi a paz.
as partes a trabalharem arduamente As gerações que viveram a guerra não
na cosmética das palavras. Agora já minimizam este valor, sendo orgulhonão se diz “troika”, mas antes samente cidadãos europeus. Para os
“conjunto de instituições”; agora já demais, para os que nunca viveram a
não se diz “flexibilização do mercado guerra, dificilmente poderão dar o jusde trabalho”, mas antes “as melhores to valor à paz. Será talvez como o só
práticas da política europeia do traba- darmos o valor à saúde depois de eslho”, etc… Em relação à esmagadora tarmos doentes…
maioria das reivindicadas vitórias do
Entretanto, a Crimeia foi brutalSyriza, trata-se de mera política de mente invadida e anexada e já ninlinguagem. O que valerá a pena ainda guém fala dela. A guerra está instalada
sublinhar em relação a este assunto, dentro da Ucrânia e os acordos de cesmas que se sabia já também, é a vonta- sar-fogo são negociados e rompidos à
de, quer da Grécia, quer da União medida das possibilidades do avanço
Europeia, em manter a União e a das forças pró-russas no interior do
eurozona intactas. Esta vontade ficou território. Putin foi ouvido a afirmar
assim confirmada. Pelo menos até que, se quisesse, seria capaz de, em
daqui a quatro meses…
dois dias, se instalar na Letónia, na
O que de todo não me parece actu- Lituânia, na Polónia, na Roménia…
almente de desfecho previsível e consNa outra ponta da Europa, no cantititui um problema gravíssimo na pró- nho que é Portugal e na tranquilidade
pria Europa é a situação de guerra que dos Açores, esta guerra declarada a
se vive na Ucrânia, provocada, alimen- leste e latente na Europa, diz-nos restada e comandada pela Rússia. A ques- peito e os poderes políticos de todos
tão política é certamente a prioritária os Estados-membros deviam estar muiporque só através desta se poderá vir a to mais empenhados em restaurar a
alcançar a segurança e a paz. Mas é a paz antes de se terem de confrontar
questão humana que verdadeiramente com a guerra.
me move.
Façamos um esforço e imaginemoM.P.N. / Professora Universitária
nos, um qualquer de nós, das nossas

Q
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Contos para crianças e
histórias de terror

Por: Paulo Casaca

——————————–—-—————–

A

discrição do projeto político das
autoridades gregas como “conto para
crianças”
pelo
Primeiro-Ministro
português tinha-me já deixado atarantado com a falta de cortesia – para não
dizer aviltante grosseria – proferida
em nome dos cidadãos portugueses.
Quando me dei conta que o nosso
representante não se tinha ficado por
aqui mas que tinha mesmo dito que
Portugal era o país que mais ajudava a
Grécia em percentagem do produto
passei do estado de perplexidade ao
de pura revolta com um sistema político que coloca como principal representante nacional quem não tem
condições humanas ou intelectuais
para exercer tal cargo.
Estar há quatro anos a gerir a crise
do Euro no nosso país e acreditar que
uma coisa dessas seja possível é
simbólico do zero absoluto que nos
governa. As coisas não tinham ficado
por aqui, e o senhor Presidente da
República escolheu o Congresso
Nacional do milho para reclamar de
um empréstimo bilateral de 1100
milhões de Euros de Portugal à Grécia
no contexto de um discurso feito de
total descortesia por um Estado
Membro da União Europeia.
No que respeita à ajuda – a exposição bilateral pode ter a ver com
atividade privada ou com o funcionamento do sistema de bancos centrais –
a fazer fé na informação publicamente

difundida (está disponível no site da
Comissão Europeia sobre a ajuda à
Grécia
http://ec.europa.eu/
economy_finance/assistance_eu_ms/
greek_loan_facility/index_en.htm e no
site do principal fundo da EU utilizado
no financiamento à Grécia, http://
www.efsf.europa.eu/about/
index.htm) Portugal não tem qualquer
ajuda ativa à Grécia neste momento.
Os 1100 milhões de Euros acima
citados e que correspondem ao empréstimo efetivamente cedido à Grécia
por Portugal em 2010 terão sido
devolvidos, no contexto da ajuda
concedida a Portugal de acordo com a
informação pública disponibilizada
pelas instituições europeias. Se o não
foram, compete às autoridades
portuguesas explicar porquê.
O que é interessante termos em
conta é que o mecanismo mais importante de ajuda a Portugal, o ESM, que
emprestou 26.000 milhões de Euros a
Portugal mas não fez qualquer
empréstimo à Grécia, é financiado por
um empréstimo caucionado pelo
orçamento europeu, e portanto,
indiretamente, pelos Estado Membros.
Tendo em conta que a Grécia tem
a seu cargo cerca de 2% do orçamento
da União, isso quer dizer que é
Portugal que deve à Grécia cerca de
520 milhões de Euros, ou seja, fundamentalmente o inverso das declarações dos nossos PM e PR.
Ou seja, Portugal tem à sua frente
representantes ignorantes, descorteses e mal-agradecidos.
Salva-se no meio da hecatombe a
senhora Ministra das Finanças que, a
crer na imprensa, tomou a única atitude inteligente que poderia ser tomada
que foi recusar-se a prestar qualquer
declaração à imprensa, pois se o
fizesse ou corroboraria os disparates
do seu superior hierárquico ou o
desautorizaria, o que não poderia
fazer sem apresentar a sua demissão.

P.C./Saint Quentin

__________________________________________________________________
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Carnaval abrilhantou as Freguesias do concelho de Lagoa

Fotos: DL

Apesar do tempo de contenção que se vive e das dificuldades sentidas, o Carnaval voltou a ser celebrado no concelho de Lagoa. Nas freguesias de Lagoa-Nossa Senhora do Rosário, Cabouco e Água de Pau, foram realizados os habituais Corsos de Carnaval que, dentro de cada realidade, tiveram uma boa adesão da população.

Fotos: J.F. Cabouco

Corso de Carnaval na Freguesia de Lagoa - Nossa Senhora do Rosário com animação pelas ruas da freguesia terminando na Praça do Rosário.

Fotos: DL

Corso de Carnaval na Freguesia do Cabouco. Desfile muito participado e com muita animação.

Corso de Carnaval na Freguesia de Água de Pau. O desfile terminou com animação no Polivalente.

LOCAL/ PUBLICIDADE

Freguesia de Lagoa - Nª Sª do
Rosário celebra 424º aniversário

Foto: DL

Praça de Nossa Senhora do Rosário acolhe algumas das atividades.
É já no próximo mês de abril que a
Freguesia de Lagoa – Nossa Senhora do
Rosário assinala a passagem de mais
um aniversário.
As comemorações estão agendadas
para ter o seu início a 31 de março,
com a realização de uma série de
atividades a decorrer na Praça de
Nossa Senhora do Rosário.
Durante os dias 31 de março, 01 e
02 de abril haverá atividades lúdicas
com jogos tradicionais, animação musical e pula-pulas. Haverá ainda um
torneio de Sueca e de Dominó no
Centro Convívio da Lira do Rosário.

Uma vez que a data atravessa o
tríodo pascal, a sessão solene comemorativa do 424º aniversário deverá
ocorrer a 6 de abril com a homenagem
a instituições da freguesia.
No âmbito desta cerimónia, terá
lugar a atuação do Orfeão Nª Sª do
Rosário.
As comemorações terminarão com
um convívio entre todos os participantes.
DL

__________________________________________________________________
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Entidades desportivas do
Rosário assinam protocolo com
a Junta de Freguesia

Foto: DL

Freguesia de Lagoa - Nª Sª Rosário irá celebrar 22 protocolos em 2015.
A Junta de Freguesia de Lagoa –
Nossa Senhora do Rosário assinou,
recentemente, os primeiros três protocolos de um total de vinte e dois que
irão ser assinados, ao longo deste ano,
com instituições desportivas, recreativas e culturais da freguesia.
Estes protocolos dizem respeito a
um apoio financeiro a instituições
desportivas, desde logo o Clube Operário Desportivo (900€), o Atalhada F.C.
(500€) e a Associação Juvenil do COD
(500€).
Os vinte e dois protocolos que irão
ser assinados totalizarão um apoio no

valor de 13.900 euros.
Trata-se de uma verba que, segundo a edilidade, surge como forma de
apoio a estas instituições que são nem
mais do que as forças vivas da freguesia.
Refere Gilberto Borges, o presidente da Junta de Freguesia que, sem este
apoio, muitas destas instituições
teriam dificuldades acrescidas e poderiam mesmo fechar, sendo assim uma
forma de dar continuidade ao trabalho
que estas têm vindo a desenvolver na
freguesia.
DL

___________________________________________________________________
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O que fazer quando o
telemóvel tocar durante
uma missa exequial?

Méritos e critérios

Por: Rui Almeida

——————————–—————–——

A

atração do poder político pelo
controle dos órgãos de comunicação
social não é nova, assume-se nas
entrelinhas das estratégias traçadas e
revela-se, muitas vezes, profícua, quer
pela fragilidade revelada por jornalistas e outros agentes dos “media”, quer
pela necessidade mutuamente encontrada de uma tácita “plataforma de
cooperação” para que não se percam
influências, regalias ou favores, ou
apenas para que se salvaguardem os
acessos privilegiados a fontes de
informação bem colocadas junto dos
decisores.
É uma história que se confunde
com a história dos “media”, e que,
curiosamente, se revela transversal a
sociedades democráticas e ditatoriais,
pelo simples facto de que, mesmo nas
primeiras, a tendência para o domínio
dos fluxos informativos por parte da
classe política pode, na sua génese,
remeter-nos para princípios que nos
fazem
lembrar
as
segundas...
Os níveis de compromisso e comprometimento
são,
evidentemente,
variáveis. E são-no na proporção da
influência do órgão de comunicação
social, no seu universo de implantação, na permeabilidade dos respetivos
jornalistas ou dirigentes. E também o
são por condições de proximidade.
Em regiões demográfica ou geografica-

mente mais contidas, a maior facilidade de contacto entre políticos e comunicadores, as teias de maior cumplicidade e dependência, revelam-se
devastadoras para os princípios de
independência, honestidade e liberdade editorial de que devem gozar os
“media”. Porque, mesmo que formalmente sejam mantidas as distâncias de
segurança entre informadores oficiais
e veiculadores de informação de massas, a rede social de interação é curta,
apertada e, muitas vezes, viciadora do
jogo profissional e democrático entre
as duas faces desta moeda.
Quando se analisa a questão num
prisma nacional de influência, dois
vetores emergem: a dicotomia público/privado. E, num quadro de serviço
público que é sempre apetecível para
o estabelecimento de “canais de
confiança” entre o poder político e o
“quarto poder”, ao ponto de, muitas
vezes, este ser levado a transformar-se
numa espécie de “quarto do poder”,
os níveis de pressão sobem de intensidade enquanto descem ainda mais os
fatores de apropriação e domínio.
Com esta realidade se debateram
os prestadores de serviço público, em
Portugal, nos últimos 40 anos. Mas a
definição programática de um novo
rumo para a RTP poderá fazer infletir a
tendência, desde logo porque permite
questionar modelos, redimensionar
estratégias e meios para as executar, e
atingir resultados que, não sendo
quantitativamente competitivos com
os operadores privados, são porém
mais próximos das verdadeiras incumbências e do registo de conteúdos necessário ao prestador do serviço público em matéria de audiovisual.
Será assim também nos Açores,
com a adaptação funcional da
televisão e da rádio públicas regionais,
mas com um princípio que vem de
décadas: perceber que à obrigação
formal da prestação do “serviço
público” se deve aliar uma muito
prosaica mas determinante postura
“ao serviço do público”.
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Por: Pe. Nuno Maiato
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S

em sair do seu lugar, na capela
onde celebrávamos a eucaristia, diante
dos vivos e do morto, o senhor
atendeu, falou e desligou o telemóvel
com a maior naturalidade deste e do
outro mundo. Creio que se tratou de
um ato irrefletido, sem maldade, mas
muito pouco adequado ao momento
que estávamos a celebrar.
Aparentemente era um senhor
reformado, no seu juízo perfeito, e
sem assuntos urgentes a tratar, mas as
aparências podem enganar. Por isso,
mais do que um julgamento, apraz-me
refletir sobre a dependência excessiva
que este aparelho – de indiscutível
utilidade – nos tem vetado a todos.
Com efeito, num tempo em que se
valoriza em demasia o momento e se
avalia apenas no imediato, incutiramnos duas coisas: temos de estar sempre disponíveis para atender uma
chamada e quando não estivermos,
cometemos um pecado grave porque
devíamos estar. Perante estas e outras

ideias, que certas campanhas publicitárias nos incutem, sem darmos por isso,
somos cada vez menos livres de dar ao
aparelho o seu devido uso e adequado
valor. Além disso, existe um empobrecimento do nosso modo de falar, de
estar, numa palavra, de comunicar pela
dependência deste e de outros aparelhos semelhantes. Por este caminho,
atrevo-me a imaginar que dentro de
poucos anos chegaremos ao ponto de
quando comprarmos um telemóvel
este trazer obrigatoriamente gravado
uma mensagem a informar os malefícios que ele tem para a saúde, como
numa carteira de tabaco, e ainda vir-se
a investir em campanhas de prevenção
e desintoxicação contra esse mal, que
apareceu para nosso bem.
Neste tempo da quaresma, mais do
que discutirmos eternamente o que
devemos comer às sextas-feiras ou
escrutinarmos a vida e o testemunho
dos romeiros, é um tempo favorável
para refletirmos naquilo que nos pode
estar a escravizar e deste modo a
afastar da vontade de Deus e do amor
aos outros e a partir da constatação
destes vícios e afins mudar para que
possamos viver como homens e mulheres livres. Certamente que o uso
que damos ao telemóvel não será o
nosso maior mal, mas seja qual for só
saímos vitoriosos de uma guerra,
batalha em batalha, começando pelas
mais pequenas, e mais fáceis de
vencer. Na guerra contra o mal não é
diferente.
Então, o que fazer quando o
telemóvel tocar durante uma missa
exequial?

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

“Romeiros”

Por: Jorge Machado

——————————–—-———–———

E

les são jovens, ou menos jovens. De agasalho têm
um xaile, um lenço sobra a cabeça. Por demais, um

plástico para minorar as gotas de suor, ou uns pingos
de chuva. Por vezes diluviana. Ou não. Una sapatos
leves, um bordão. Bordão esse que os ajudará a subir
montes e descer vales. Por vezes descansando, rezando, meditando. Nas costas um saco que já foi
“pesado”. Hoje, e por via da evolução, mais suave. Mas
significativo.
Faça chuva, sol, frio, vento, lá vão eles, semblante
sério, poucas vezes olhando em redor, mas com uma
firmeza: a fé! Uma fé única e que não se explica. Sentese e vive-se. Durante aquela semana são irmãos. De si
e dos outros. Até daqueles que em viagem não
seguem, fisicamente, mas que os fazem transportar em
espírito. Depois, momentos têm de reflexão, das suas
dificuldades quotidianas, familiares, sociais e profissionais. Ouvem-se uns aos outros, entreolham-se e
“abafam” com fé algumas e todas as dificuldades que o
seu irmão vive, ou viveu. E rezam. Em voz única, e ao
calor de cantares, únicos e sentidos, elevam a fé. E

continuam. O que lá se passa, durante a semana, não
se sabe. A união, o sofrimento, em conjunto, o querer
é tal que só eles o sabem viver, e da forma como o
vivem. E, durante o ano normal, pós quaresma, quando
se encontram, chamam-se de irmãos. Algo os uniu.
E de ano em ano, repetem.
Há tempos a esta parte, as romarias estiveram
“moribundas”? Talvez, mas nunca perderam o seu
sentido. Rejuvenesceram-se e muito. E se hoje em dia
os ranchos têm oferta de pequeno-almoço e almoço,
porque o jantar está garantido como antigamente, se
calhar é porque muitos “romeiros”, anónimos ou não,
abrem a alma, o coração, para partilhar com eles a fé,
em redor de uma mesa de apóstolos em que todos são
discípulos do mesmo querer. Estão na rua, e são os
romeiros de São Miguel!
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Ribeira Chã é uma freguesia com história de progresso

Freguesia da Ribeira Chã, localizada no extremo do Concelho de Lagoa, onde residem cerca de 400 habitantes.

Victória Couto é presidente da Junta de Freguesia da Ribeira Chã, uma das cinco do concelho de Lagoa.
Trata-se de uma freguesia rural com cerca de 400 habitantes.
O seu desenvolvimento ganhou grande dinamismo a partir da década de 1960, em boa parte por influência do Pe. João Caetano Flores, com a elevação a freguesia, a construção de uma moderna igreja, a
criação de um invejável núcleo museológico e o aparecimento de diversas instituições, entre elas um
jardim-de-infância pioneiro na educação pré-escolar na ilha de São Miguel.
Eleita em 2013, Vitória Couto falou ao jornal Diário da Lagoa sobre o presente e futuro desta freguesia
que considera ser uma freguesia especial.
DL: Que balanço faz deste ano de
mandato?
VC: Este primeiro ano de mandato
foi positivo. Contudo, há sempre
momentos mais difíceis do que outros.
Nestes momentos o melhor é pensar,
refletir e resolver sempre da melhor
forma. Acredito que no futuro todas
estas situações poderão ser resolvidas
com maior facilidade e farão de mim
uma pessoa mais forte e capaz de lidar
com qualquer situação.
DL: A Freguesia da Ribeira Chã, por
ser a mais pequena do concelho, é uma
freguesia especial?
VC: A freguesia da Ribeira Chã é
sem dúvida uma freguesia muito especial para mim e para todos os que cá habitam. Posso afirmar que a Ribeira Chã
sendo tão pequena tem uma história de
progresso, com o qual se conseguiu
afirmar, e que foi conseguido à custa de
muita dedicação e trabalho de toda a
comunidade. Este é o principal segredo
desta freguesia.
DL: O que tem a freguesia para
oferecer a quem a visita?
VC: A freguesia está situada perto
do mar e também fica próxima da serra.
Prima pela limpeza das suas ruas,
algumas delas ladeadas por verduras e
flores, e ainda pelas suas casas pitorescas. Tem uma população com pessoas
simples, mas acolhedoras.
Em termos de património natural,

toda a freguesia é de grande beleza,
destacando-se o Miradouro e os
Merendários do Pisão.
Destaca-se igualmente o Trilho
Pedestre, com 8,4 km de extensão, com
a duração de 3 horas e com ponto de
partida e chegada junto da Igreja
Paroquial da Ribeira Chã. Os apreciadores desta atividade poderão apreciar
diversos tipos de fauna e flora.
A Ribeira Chã é terra recatada que
faz valer as suas tradições e tira partido
do seu património natural e arquitetónico.
A nível arquitetónico, temos a Igreja
Paroquial de S. José, onde realço a sua
traça contemporânea, a Via Sacra e os
seus Painéis do Altar-mor. Esta freguesia
possui, ainda, vários Núcleos Museológicos, dos quais destaco o Museu de Arte
Sacra e Etnografia. Este é o mais importante e nele podemos observar peças de
grande valor histórico e artístico que
atestam um passado de grande riqueza
a nível cultural e religioso.
A freguesia possui também um
Quintal Etnográfico que se encontra
divido em diversas secções: o Jardim dos
Endemismos Açóricos, onde se pode
observar diversas plantas utilizadas na
medicina popular dos Açores; o Museu
Agrícola, com utensílios ligados à Cultura do Pastel, cujo local de produção era
o sítio do Pisão, onde pessoas de toda a
ilha aqui vinham moer ou “pisar” o pas-

tel; o Museu do Vinho, que dá a conhecer os utensílios utilizados na elaboração e conservação do vinho, um produto
que até há poucos anos tinha grande
relevância na economia familiar dos
habitantes da freguesia; a “Casa dos
Presépios”, onde se pode observar
vários presépios construídos com diferentes materiais, por artesãos da
freguesia.
Ainda na freguesia encontramos a
Casa Museu de Maria dos Anjos Melo.
Esta casa é o modelo de um ambiente
doméstico micaelense com a típica cozinha, o sótão e o quarto de dormir.
É de referir que estes Núcleos
Museológicos são muito visitados por
escolas que, em visitas de estudo, se
deslocam à freguesia no âmbito da área
disciplinar de Estudo do Meio, e têm
como objetivo proporcionarem aos
alunos um conhecimento de costumes e
tradições da sua localidade.
DL: O que está em falta nesta
freguesia?
VC: O que a freguesia mais precisa é
de um loteamento, que permita a
fixação dos jovens. Isto, porque quem
nasceu aqui não pretende sair, mas com
a falta de opções habitacionais são
forçados a abandonar a freguesia.
A freguesia possuía um Jardim de
Infância e uma escola do 1º Ciclo, mas,
devido a reestruturações por parte do
governo, ambas as instituições foram

encerradas em 2013, havendo, por este
motivo, uma grande indignação por
parte da população local, porque a
freguesia encontra-se cada vez isolada.
Seria importante que, por parte das
entidades competentes, esta situação
fosse reapreciada pois ela é muito
pouco favorável, não apenas para as
crianças, como para a freguesia, em
geral. Começando pelo transporte, que
é feito pela Junta de Freguesia e pela
Casa do Povo de Povo de Água de Pau,
refira-se que o transporte do primeiro
grupo de crianças é feito às 8h da
manhã, o que implica que estas crianças
tenham de esperar uma hora pelo início
das aulas. As crianças que não vão no
primeiro transporte têm também um
grande período de espera na paragem
do autocarro, muitas vezes com condições climatéricas muito adversas, para
crianças entre os 5 e os 9 anos. Para
além desta situação, há outra também
muito desagradável que é o desenraizamento da criança relativamente ao seu
meio envolvente, aos familiares mais
próximos e à comunidade da sua freguesia. A este propósito, a própria comunidade refere que se sente envelhecida e
triste com a saída das crianças da
freguesia. Confessam as pessoas, principalmente as mais idosas, que a falta da
alegria crianças, do seu riso, da sua
energia e até das suas traquinices
tornam a freguesia sem cor e sem
alegria.
DL: A Junta costuma ser solicitada
pelos habitantes para tentar resolver
alguns problemas?
VC: Sim, algumas vezes, nomeadamente para a reabilitação de algumas
habitações e para a resolução de problemas do dia-a-dia.
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Semana da Juventude

(cont…)
DL: Estes tempos de dificuldade,
tem deixado preocupação no elenco
da junta?
VC: Algumas vezes, no entanto o
elenco da junta é muito competente.
Ao longo do ano, vamos delineando
estratégias e trabalhando em prol dos
nossos objetivos e dos recursos que
podemos utilizar para os atingir.
Somos uma equipa organizada e
motivada.
DL: Que atividades ao longo do
ano realiza a junta para dinamizar esta
pacata freguesia?
VC: Ao longo, do ano desenvolvemos várias atividades, tais como: O
Festival da Malassada; As Comemora-

ções de Elevação a Freguesia, durante
todo o mês de maio; O dia Mundial da
Criança, preenchido com música, teatro, pintura, e pula-pulas; A Grande
Noite de Fados, no mês de setembro;
O dia do Idoso; A elaboração de um
presépio tradicional, que cada vez mais
atrai visitantes do concelho.
DL: O que gostava de realizar em
breve na Ribeira Chã?
VC: No verão, gostaria de realizar a
semana da juventude. Esta semana
seria preenchida com atividades diurnas,
nomeadamente de expressão
plástica e motora, e as noites seriam
dedicadas à música e a torneios de
futebol.
DL
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Lagoa acolhe a maratona
Monbike em BTT

Pelo terceiro ano consecutivo, a
cidade de Lagoa acolhe a maratona
Monbike em BTT, no próximo dia 15 de
março, a partir das 9h30.
Pela primeira vez, esta será uma
prova pontuável para a I Taça de Maratonas da Associação de Ciclismo dos
Açores, pelo que se espera uma grande
adesão de participantes.
Os participantes terão duas opções
possíveis e acessíveis a qualquer
“Betetista”, nomeadamente a Meia
Maratona, com um percurso de 30km,
de dificuldade baixa ou A Maratona
com um percurso de 60km de dificuldade média.
Os percursos, a anunciar brevemente, contemplarão tanto o asfalto, como
trilhos de terra, sendo que estes decorrerão, maioritariamente, dentro do
concelho de Lagoa.
Esta é uma experiência inovadora e
única dentro das iniciativas realizadas

na ilha e tem o objetivo de promover
hábitos de vida saudáveis e conceitos
de ecologia e valorização ambiental em
contexto familiar.
A organização deste evento reforça
o cariz familiar do mesmo, com a continuidade de atividades desenvolvidas
pelo ExpoLab – Centro de Ciência Viva,
especialmente preparadas para este
evento.
A Maratona Monbike resulta de
uma organização conjunta entre a
empresa Monbike e o Serviço de
Desporto da Câmara Municipal de
Lagoa e tem-se assumido como um
evento dinamizador do ciclismo na ilha
de São Miguel, merecendo, por isso, o
apoio logístico da Associação de
Ciclismo dos Açores, que a inclui no seu
calendário desportivo.
DL/CML

__________________________________________________________________
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Nova unidade fabril leva à baixa do preço das rações

A inauguração contou com a presença de mais de 1500 pessoas.
A Associação Agrícola de São Miguel
(AAMS) cumpriu um sonho dos associados de há muito com a inauguração da
nova fábrica de rações. Este foi um
investimento de 9,5 milhões de euros,
tendo recebido um subsídio de 6,2
milhões de euros da União Europeia
(5,3 milhões de euros) e da Região (930
mil euros).
Com a nova fábrica, as Rações
Santana passaram a custar menos 1,5
cêntimos por quilo de ração, sendo esta
redução justificada com a própria redução dos custos de produção, segundo
anunciou o Presidente da Associação
Agrícola de São Miguel, no momento da
inauguração da nova unidade fabril.
Segundo Jorge Rita, a construção da
fábrica de rações foi, durante a década
de oitenta, uma ambição da associação,
tendo desempenhado, desde o inicio da
sua existência, um papel muito importante para a rentabilidade das explorações agropecuárias da ilha, através do
fornecimento, a preços competitivos,
de rações cada vez mais adequadas ao
complemento da alimentação forrageira dos bovinos, tendo colocado no
mercado, até ao fim de 2014, um
milhão e 300 mil toneladas de rações
para bovinos.
Segundo o homem forte da lavoura
micaelense, o investimento da Cooperativa União Agrícola na nova unidade
fabril, qua já atingiu 3,2 milhões de
euros, foi um esforço significativo
sendo mais um sinal que o movimento
cooperativa na ilha está vivo, principalmente em tempos de dificuldade.
O Presidente da AASM recordou
que a nova fábrica surgiu numa altura
Pub

em que o principal setor da economia
açoriana está a atravessar uma fase
menos boa, nomeadamente com abaixa do preço do leite pago ao produtor,
por parte das indústrias.
Neste campo, Jorge Rita apelou
para que as industrias possam acarinhar e proteger os produtores de leite
duma forma ativa e realistas, até porque sem eles, deixam de ter razão de
existir.
“Para ter vacas felizes é preciso ter
produtores felizes”, disse Jorge Rita,
recordando que as ultimas descidas do
preço de leite já vêm em contra ciclo,
uma vez que começa a sentir-se alguns
sinais que os mercados de leite e lacticínios começam a ter alguma recuperação. Recordando, neste âmbito, o papel
da Unileite na ação reguladora do
preço do leite em São Miguel, demostrando que existem cooperativas de
produtores capazes de influenciar os
preços do mercado e seus rendimentos.
Jorge Rita anunciou ainda que,
sendo as Rações Santana as mais competitivas do mercado, fruto duma gestão profissional, rigorosa e séria, e com
a nova unidade fabril, por forma a defender os seus associados, as rações
baixaram até 15 euros por tonelada.
O presidente da AASM recordou
que, neste momento de dificuldades,
todos têm de estar unidos, sendo
necessário empenho e dedicação de
todos, desde políticos, industriais, cooperativas, banca, etc…, de forma a
ultrapassar as dificuldades que são
muitas e diversificadas.
DL
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Associação de estudantes da ESL com nova direção

Foto: direitos reservados

André Furtado liderou a Lista A tendo sido eleito com 361 votos.
Foi no ano letivo de 2011/2012 que a Escola
Secundária de Lagoa (ESL) teve uma associação de
estudantes, então liderada por Luís Mota. Passado três
anos letivos a escola conhece novamente uma Associação de Estudantes (AE), desta vez liderada por André
Furtado, que no passado mês de fevereiro, (dia 12), foi
eleito. Dos 381 votantes a única lista a votação
alcançou 361, tendo havido ainda 14 nulos e seis em
branco.

Em entrevista ao jornal Diário da Lagoa André
Furtado explica o que o levou a apresentar uma candidatura para esta Associação de estudantes. “Foi devido
há falta de interesse, participação e de iniciativa que os
alunos têm perante as atividades extracurriculares,
sendo as próprias eleições um espelho disso mesmo”.
O agora presidente da Associação de Estudantes da
ESL diz ser este o principal projeto, que é aproximar os
alunos para todas as atividades que se realiza durante

___________________________________________________________________
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o ano letivo. “Existem projetos no âmbito social,
cultural e desportivo. Vamos tornar a ESL numa escola
virada para a sociedade dando alegrias, dinamismos,
mais vida e cor a uma escola presente no futuro”,
refere.
André Furtado adianta que a nova direção pretende
realizar vários projetos, como o caso do famoso baile
de finalistas, a comemoração do Dia do Estudante,
maratonas de desporto quer escolar ou interescolares,
a realização de colóquios sociais, projetos solidários,
melhorar algo que se encontra mal ou esquecido e
muito mais. “Também não esquecendo nenhum
professor, nenhum funcionário, nenhum pai e claro
nenhum aluno porque sem estas quatro entidades não
existe escola”, recorda.
O presidente da AEESL recorda que esta é uma
estrutura representativa dos estudantes de um ensino
público, constituída por uma Direção, Assembleia Geral
e Conselho fiscal. “A AE tem uma grande importância
na escola porque os alunos são decisivos nas tomadas
de decisões. Nós só temos que ouvir a sua opinião e
pensar no que é mais sensato para que todos fiquem
satisfeitos”.
Segundo André Furtado uma das primeiras medidas
a ter em conta pela nova direção é a renovação do
símbolo da associação, para um símbolo mais jovem e
mais atrativo.
Sem esquecer todos quantos colaboraram na
eleição da nova direção da AE, desde estudantes ao
próprio Conselho Diretivo da ESL, André Furtado refere
que o objetivo da nova direção é fazer da Escola
Secundária da Lagoa uma escola de orgulho e de
saudade em prol dos estudantes e do futuro da escola.
DL
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Como era antigamente?
O ABASTECIMENTO PÚBLICO DE ÁGUA NO CONCELHO DE LAGOA

As povoações fixaram-se sempre junto a cursos de
água ou próximas de nascentes de água potável,
vivendo em áreas rurais onde a dependência do mundo
natural, dos seus ciclos e dos seus produtos permitiram
a produção e reprodução da sua maneira de viver.
O Concelho de Lagoa, entre o monte e o mar,
sempre possuiu uma relação direta com a água, quer
através das atividades primárias como a agricultura, a
pecuária ou a pesca, quer de atividades industriais,
comerciais ou de serviços.
A água que abastecia Santa Cruz e o Rosário
provinha, inicialmente, apenas das nascentes do Borquilho, com cerca de 4/5 nascentes e da Tufeira com cerca
de 7/8 nascentes. Na totalidade chegavam a atingir
700m3 no Inverno e 300m3 no Verão, já que algumas
secavam em tempo estival. Para tentar colmatar este
problema, a Câmara Municipal solicitava, aos gerentes
da fábrica de destilação de álcool de Lagoa, para
aumentar o volume da água que concediam das suas
nascentes privadas. Mas, nem sempre a Câmara cuidava
da captação e canalização das águas pois muitos ricos
aproveitavam as nascentes existentes nas suas propriedades,
conduzindo-as para as suas dependências
agro-pecuárias.
Sendo a água uma propriedade do município, toda a
atividade com ela relacionada estava regulamentada
nas posturas camarárias. O agueiro, responsável por
examinar, limpar, resguardar nascentes, arquinhas e
encanamentos, inicialmente, era um empreiteiro que
arrematava em hasta pública, por um ano e por uma
determinada quantia, a manutenção e conservação do
encanamento da água mas, passou a ser um funcionário
camarário com salário certo e sem dia de descanso.
Cabia ao município toda a despesa de condução, captação e conservação das águas, que através de aquedutos
era transportada até aos povoamentos. As arquinhas
abriam-se no trajeto ou derivação do curso de água
para casa das pessoas, através de uma divisória com
anéis designados penas. Umas construídas nos muros, a
diferentes
alturas, outras no chão sendo sujeitas a
contaminação de enxurradas e de dejetos.
As fontes e chafarizes eram considerados obras de
grande importância pública pois desempenhava um
papel económico e social, possuindo, muitas vezes, um
tanque que servia de bebedouro para os animais.
Muitas fontes foram sendo construídas por ação cama-

rária, por obra de particulares ou com a inscrição C.P.,
isto é, “Câmara e Povo”, sendo esse registo testemunha
da cooperação entre as municipalidades e os munícipes.
Raras eram as pessoas que, a título particular,
possuíam água nas suas propriedades por não ser considerado prático, pensando-se que poderia até estragar a
casa. O afluxo à fonte era prática diária e para manter a
higiene e a limpeza do local, não eram permitidas lavagens, atividades artesanais ou industriais, no local,
para que se mantivesse a água potável e acessível à
população.
As águas inicialmente eram conduzidas das nascentes por calhas de madeira, passando as canalizações a
ser feitas de barro cozido regional. Os problemas eram
a fragilidade e a entrada de raízes que dificultavam a
passagem de água chegando a rebentar os próprios
canos.
O abastecimento particular de água foi aumentando,
com o pedido de penas de água à Câmara Municipal. A
pena de água era uma peça de cerâmica com uma amplitude variável para a passagem da água do ramal
público, dentro da arquinha, para o abastecimento
particular e a tubagem conduzia a água à casa de quem
a havia solicitado.

__________________________________________________________________

O transporte de água era feito em vasilhame de
barro, conservando a frescura da água. Para abastecimento e para colmatar falhas, alguns possuíam reservatórios construídos pelo proprietário e os talhões de
barro eram cheios e colocados dentro da residência.
A água poderia ter diferentes utilizações. A nível
doméstico era usada para a confeção dos alimentos, da
lavagem da casa e das pessoas ou para decoração de
jardins. Nas atividades agro-pecuárias, havia bebedouros nos montes onde o gado pastava e tanques nas
estufas. A nível industrial, como exemplo, a água era
utilizada na produção de álcool, nos fornos de cal, nas
moagens e indústria caseira de tecelagem de lã e linho.
Assim, ontem como nos dias de hoje, o Homem
continua a ter uma relação de dependência dos recursos naturais, nomeadamente da água como fonte de
sobrevivência e manutenção da vida.

Sandra Monteiro
CHAM – FCSH/NOVA-UAc
ICPJJT

Fontenário com arquinha e tanque, Canada de Sta. Bárbara, Rosário
Sandra Monteiro, 2011
Pub
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O “El Comandante” da equipa de futebol do Operário

João Peixoto está no COD há quatro épocas.
João Peixoto é dos jogadores que ostenta a braçadeira de capitão da equipa de futebol sénior do Clube
Operário Desportivo.
Com apenas nove anos, começou a sua carreira de
futebolista, primeiramente nas escolinhas de futebol
do Setúbal, onde fez toda a sua formação, tendo sido
internacional em sub 19 pela seleção portuguesa,
com seis internacionalizações.
Em declarações ao jornal Diário a Lagoa, recorda os
12 anos que esteve em setúbal, onde por vezes não
era fácil, “ eu vivia a 20 kms de Setúbal e tinha que
apanhar o comboio todos os dias, um miúdo de nove
anos”, recorda. Peixoto não deixa de agradecer aos
seus pais pela oportunidade que lhe deram, porque
só assim é o que é hoje.

“Paixão que assume-se pelo sentimento de família,
pelo trabalho e dedicação que as pessoas dão ao
clube e aos jogadores para se sentirem em casa”,
confessa.
Nesta entrevista, João Peixoto diz que sempre
aspirou outros patamares em termos futebolísticos e
que atualmente, confessa, continua a ambicionar,
mas só se for pelo Operário, na segunda liga, e só por
ai. O capitão diz não se vê sair do clube da Lagoa para
outro.
Com 31 anos, apesar de ter ambição futebolística
e querer melhorar mais, confessa que “no Operário as
pessoas são sérias e acreditamos nelas e nos outros
clubes não dá para apostar em outros patamares”.
Peixoto assume-se como “fabril” até morrer porque,
segundo diz, “sinto-me em casa”.
Foi o atual treinador quem atribuiu a braçadeira
de capitão o que considera ser uma responsabilidade,
mas relativa, porque todos tem a sua responsabilidade na equipa. Peixoto diz ser capitão apenas dentro
de campo porque todos sabem fazer o seu trabalho,
respeitando as regras da equipa.
No balneário João Peixoto é visto com “El Comandante” e por ser uma equipa jovem, reconhece que
olham para ele como um exemplo, ou para pedir
opiniões e diz sentir-se orgulhoso da confiança que
recebe dos colegas. “Não vivo no campo porque não
posso”, é um enorme orgulho que confiem em
mim”, confessa.
João Peixoto não esconde o desejo de subida à
II Liga, sendo também um desejo da equipa, considerando a cereja no topo do bolo para o clube e para a
própria cidade e concelho. “Seria um enorme orgulho
esta representação e deixo o apelo aos lagoenses
para apoiarem a nossa equipa nesta segunda fase”.
Sobre a sua personalidade dentro do campo, o
capitão do Operário admite conseguir ter serenidade
com o desenrolar do jogo, algo que se ganha com os

Um sonho que se tornou
realidade.
João Peixoto diz-se orgulhoso da carreira que tem
feito, apesar de saber que poderia ter alcançado mais.
Chegou ao Operário através do atual treinador,
embora na altura o treinador era Francisco Agatão e
foi nessa altura que começou a paixão pelo COD.
Há já quatro épocas com a camisola fabril, diz nunca
ter imaginado que seriam quatro anos muito bons.
João Peixoto assume mesmo que nos 12 anos em que
esteve a representar o Setúbal, nunca teve tanta
paixão como criou nestes quatro na equipa da Lagoa.
__________________________________________________________________
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anos. “Com a experiência adquire-se certos passos
que é preciso, saber pensar o jogo dentro de campo,
mas a entreajuda com os colegas faz também com
que as coisas saiam bem”.
Para os mais novos, e como mensagem, dá o seu
exemplo, o mais importante no futebol é preciso
trabalho, ser humilde e conciliar o futebol com a
escola, porque é muito mais fácil formar homens com
a escola do que só com o futebol. “É por ai, se
querem ser jogadores têm de trabalhar muito porque
não é fácil”, admite.
Com a sua idade sabe que, como jogador, a carreira poderá durar pouco mais de meia dúzia de anos,
mas pretende ficar ligado ao futebol onde tem uma
grande paixão. Atualmente está a tirar o curso de
treinador, algo que pretende continuar., mas para já
refere que, enquanto se sentir útil e ser opção,
pretende continuar a jogar e nessa altura espera estar
já outro nível.

André Branquinho foi quem
atribuiu a braçadeira de
capitão a João Peixoto
O atual treinador da equipa de futebol do Operário
foi quem atribuiu a braçadeira de capitão a João
Peixoto e em declarações ao nosso jornal, refere que,
apesar de Peixoto não ser natural da ilha, é uma
pessoa que representa muito bem os princípios do
Operário. “Estamos a falar de uma pessoa solidária,
companheiro do seu companheiro, é responsável.
Dentro do balneário já tinha o estatuto de líder antes
de ser capitão”, confessa.
Para o técnico, Peixoto, além da qualidade técnica
que representa como atleta, representa também uma
grande uma qualidade humana.
André Branquinho diz ser unânime o respeito que
os colegas têm por ele, não que tenha sido imposto,
mas alcançado de forma natural. “Os líderes são
apenas lideres quando são eleitos de forma natural”,
acrescentando que “o João tem essa capacidade, tem
um jeito muito particular de ser, é uma pessoa pouco
materialista e dá muita importância à amizade”.
O treinador do Operário recorda que João Peixoto
é um dos quatro capitães da equipa (Peixoto, Dani,
Evandro e João Botelho), e recorda que o João representa o conjunto dos quatro. ”É uma pessoa séria,
idónea nas suas decisões, tenta o melhor para o
grupo de trabalho e não protege só o grupo de trabalho, mas sim protege o próprio clube”, diz André
Branquinho.
“O João representa o que é ser operário, na
verdadeira definição a palavra”.
Branquinho termina dizendo mesmo que
“acredito eu ele não é do Operário desde sempre,
mas será para sempre de certeza absoluta”.
DL

__________________________________________________________________
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Reconversão de espaços fabris
desativados: um novo ciclo de vida

Por: Teresa Viveiros

————————–——————————

N

um mês em que os Açores vêem uma antiga
estrutura fabril ser reconvertida num Centro de Artes
Contemporâneas, importa refletir na utilização que se
tem dado às instalações industriais desativadas. Efetivamente, nas últimas décadas, um pouco por todo o
continente europeu e americano, temos assistido a
edifícios industriais serem alvo de conservação, restauro e, na maioria dos casos, metamorfoseados
quanto à sua estrutura e função inicial. De um modo
geral, o nosso país não tem sido alheio a esta tendência, replicando a linha de intervenção que tem ocorrido noutros locais, tendo o Pico, a nível do nosso
arquipélago, sido pioneiro neste aspecto.
É inegável o valor histórico, cultural e socioeconómico subjacente a estes edifícios: demarcam o aparecimento de um novo tipo de infra-estruturas que
testemunham a transição de uma atividade artesanal
e manufactureira para a indústria fabril e cuja arquitectura baliza um período histórico situado entre
finais do séc. XVIII e, sensivelmente, inícios do séc. XX.
A própria chaminé, símbolo por excelência de inúmeras industrias fabris, a par do seu valor estético e
tatuador da paisagem envolvente, reflete a difusão da
energia a vapor, da relação do homem com a máquina e remete-nos para uma época em que as preocupações ambientais eram, quase, inexistentes. Interessa igualmente referir a componente social criada em
torno da indústria (ex. casas de operários, escolas,
cantinas, postos médicos, etc.): havia uma espécie de
pequenas cidades, dentro de cidades, o que não deixa
de ser um reflexo da visão empresarial da época
deixando traços identitários nos locais. Com a desindustrialização de algumas áreas inicia-se o abandono
de inúmeros edifícios, contribuindo para a sua degradação e, em muitos casos, ruína. Ora, este abandono
trouxe uma série de consequências na malha urbana
envolvente, traduzindo-se numa paisagem mais
sombria e, por vezes, no agravamento de dificuldades
económicas ou mesmo desertificação.
Durante largos anos a sociedade não se encontrava sensibilizada para a importância da preservação de
instalações industriais, prevalecia a crença de que
património imóvel - e consequentemente os alvos de
preservação - eram essencialmente os templos religiosos, palácios e castelos. Muito embora, diversos
teóricos apelassem para a importância de uma arque-

ologia industrial e emergissem iniciativas, sobretudo
em França (década de 40) e no Reino Unido (década
de 50) de dinamização de antigas instalações fabris, é
sobretudo, em 1978, quando a UNESCO inclui no património mundial um espaço industrial (Minas de sal
de Wielecska, na Polónia), que a sociedade ocidental
desperta para a relevância destas construções. No
ano desta classificação decorre, na Suécia, o 1º Comité Internacional para a Conservação do Património
Industrial (TICCIH), que ao reunir investigadores de
vários países, faz germinar a criação de uma série de
associações e debates.
Todo este contexto contribuiu para a transformação
do conceito de património cultural onde o industrial
passa a ter lugar, trazendo à tona a importância não
só da salvaguarda, inventariação e estudo do legado
industrial, como também a sua revitalização com vista
a que edifícios desta natureza entrem num novo ciclo
de vida.
Prolifera o construir no construído industrial.
Têm surgido inúmeros projetos ligados à arquelogia e
interpretação didática, nomeadamente a nível de
musealização e valorização das instalações fabris. As
próprias características arquitectónicas têm jogado a
favor, ao permitirem a adaptação a novos projectos
construtivos, originais e uma utilização polivalente e
multifacetada. Pesa ainda o seu passado recente que
poderá facilitar a conservação e inventariação de
fundos documentais.
Na reconversão o programa mais adoptado tem
sido de natureza cultural, sendo que no nosso país a
opção tem recaído na finalidade museológica, com
alguns projetos (como o Museu da Água Manuel da
Maia), a primarem pela qualidade arquitectónica,
expositiva, pedagógica e comunicacional. Outras
reutilizações têm sido tidas em conta, como as ligadas
à habitação, à educação (centros de ofícios, formação, artes), ou ao turismo industrial que tem ganho
adeptos. A outrora Central Térmica dos Hospitais,
situada num centro nevrálgico de Coimbra, materializa um notável exemplo de reconversão, tendo sido
transformada num centro de estudos artísticos, designado de Casa das Caldeiras. Já Lisboa viu a desertificada zona de Alcântara que caminhava para a ruína, ser
alvo de um dos mais admiráveis processos de reconversão de uma zona com forte impacto paisagístico.
Obviamente que não é possível recuperar todas as
unidades fabris, mas as que são recuperadas, e ancorando-me no que dizem os especialistas nesta área do
saber, devem procurar que o seu programa contemple linhas de atuação com sentido pedagógico, atividades de interpretação e consciencialização, onde a
comunidade local não deve, de forma alguma, ser
descurada. Importa que tenham em vista a minimização de problemas sociais e ambientais que possam
ter surgido após o término da função industrial e a
melhoria da qualidade de vida local, através do incremento de novos serviços. Termino citando Ibanez
Pareja, que nos diz que “a cidade é um organismo
vivo que se transforma, cresce, envelhece e, em
algumas das suas partes, morre, a maioria das vezes
para renascer”.
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NELAG e autarquia
assinam protocolo
Foi assinado, recentemente, um protocolo financeiro, para o corrente ano, entre a Câmara Municipal
de Lagoa e o Núcleo de Empresários de Lagoa
(NELAG), num valor de 13.000,00€.
Segundo fonte da autarquia, trata-se de um apoio
financeiro que se destina ao desenvolvimento das
atividades desta instituição que visa a promoção
social e económica do concelho.
Refere uma nota da autarquia que este protocolo
representa o compromisso do Município para com
esta instituição, sendo uma responsabilidade que o
Município tem no sentido de apoiar a mesma, valorizando simultaneamente o trabalho que esta tem desenvolvido.
O NELAG – Núcleo de Empresário de Lagoa destaca-se pelas suas atividades e ações de caráter comercial e empresarial, que visam promover o setor
empresarial do concelho de Lagoa.
____________________________________________

X Censo de Milhafres
Decorre nos dias 28 e 29 de março, o X Censo de
Milhafres. O Censo é uma iniciativa de Citizen Science – Cidadania na Ciência, coordenada anualmente
pela Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves
(SPEA) desde de 2006 e que ocorre simultaneamente
nos arquipélagos dos Açores e Madeira. Este censo
propõe a participação dos cidadãos num projeto que
visa a obtenção de mais dados sobre as populações
de milhafres ai existentes permitindo obter informações que de outra forma seriam impossíveis.
Já na sua 10ª edição, este censo contou com 573
voluntários que aderiram a esta iniciativa, tendo permitido avistar 4126 aves nos Açores, em 499 percursos realizados, possibilitando a obtenção das densidades desta espécie por ilha.
Este ano, a SPEA volta lançar o apelo à participação neste censo que irá decorrer nos dias 28 e 29 de
março. Para participar basta efetuar a sua inscrição
através do email acores@spea.pt ou através do
número de telefone 914212449, a fim de pré-definir
a sua rota.
______________________________________________
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HORÓSCOPO
Carneiro

Balança

A vida afetiva apresenta
novas surpresas muito agradáveis,
contudo, pondere sobre os sentimentos
para não estragar as situações.

A vida afetiva define uma
época em que todos os comportamentos estão marcados pela paixão. Podem
surgir novos caminhos entusiásticos.

A nível profissional a conjuntura concede boas bases de trabalho e, neste sentido, pode promover mudanças desde
que bem equacionadas.

A nível profissional estão favorecidas as
atividades que envolvem grupos, comunicação e aspetos ligados ao convivo
social.

Touro

Escorpião

A vida afetiva marca algumas alterações positivas relacionadas
com os sentimentos, pois, trarão bons
benefícios para o futuro.

A vida afetiva reflete a
tendência para o aparecimento de uma
nova paixão muito intensa, contudo,
evite magoar os seus sentimentos.

A nível profissional as viagens estão
favorecidas e podem surgir novas
oportunidades provenientes de pessoas
ou sectores improváveis.

A nível profissional atue com a maior
lucidez e procure controlar as despesas,
pois, terá tendência a gastar exageradamente .

Gémeos

Sagitário

A vida afetiva exige empenho para tratar de questões antigas,
portanto, aproveite cada momento
disponível com grande intensidade.

A vida afetiva permite a
superação de dificuldades, por conseguinte, cultive atitudes positivas e utilize toda a sua energia otimista.

A nível profissional não deve mostrar
qualquer tipo de receio, pois, com concentração e dedicação o sucesso está
garantido .

A nível profissional procure explicar as
situações de forma correta e detalhada,
embora nem sempre encontro a
compreensão desejada .

Caranguejo

Capricórnio

A vida afetiva confere uma
conjuntura estável e de evoluções favoráveis, aliás, aproveite os momentos
positivos para retribuir afetos.

A vida afetiva exige coragem para renovar profundamente as
relações perturbadoras, de forma a
encontrar serenidade e paz.

A nível profissional o período é favorável para fazer poupanças, devendo evitar a todo o custo fazer despesas e investimentos desnecessários .

A nível profissional todas as atividades
exigem transparência e certos assuntos
económicos terão desfecho muito favorável.

Leão

Aquário

A vida afetiva anuncia uma
fase preciosa para as relações em curso,
de forma a viver momentos de harmonia e ternura.

A vida afetiva apela á sua
mente original que encontre, em cada
caso, a melhor solução. Terá alguns
desafios a que não conseguirá suportar.

A nível profissional faça uma gestão
sensata do seu património e aceite
opiniões e críticas. Fim de dúvidas face
a caminhos a seguir .

A nível profissional tudo indica que vai
conseguir superar problemas importantes, ou iniciar novas atividades de
interesse pessoal.

Virgem

Peixes

A vida afetiva indica um
período excelente para fazer convites
românticos e procure expor de forma
clara e objetiva os seus planos.

A vida afetiva atravessa
alguns conflitos inesperados, mas,
fundamentais para poder clarificar sentimentos e resolver divergências.

A nível profissional conseguirá concretizar projetos e todos os gestos ou contatos darão resultados superiores às suas
expectativas .

A nível profissional a conjuntura evolui
no sentido de maior estabilidade no
trabalho. É boa altura para investir em
atividades pessoais .
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Entradas gratuitas no Campo
João Gualberto Borges Arruda

Entradas gratuitas para os jogos do Operário na 2ª fase do CNS.
Quem quiser assistir aos jogos do
Clube Operário Desportivo no Municipal da Lagoa, no âmbito da 2ª fase do
Campeonato Nacional de Seniores,
Zona Sul, grupo da subida, poderá fazê
-lo de forma gratuita. Isto porque
através de um acordo estabelecido,
entre o Município Lagoense e a
direção do Clube Operário Desportivo,
os jogos do COD na Lagoa, serão de
acesso livre, até final da época, sendo
que o Município adquiriu todas as
entradas para os sete ou oito jogos
desta segunda fase à subida da II Liga
de futebol.
Para o Presidente do Município de
Lagoa, “esta é uma parceria que tem
por objetivo, único e central, de levar o
maior número de adeptos ao campo
municipal João Gualberto Borges, que
naturalmente, agrada o Município e a
direção do Operário, nesta fase importante, uma vez que o Clube tem a
possibilidade de ascender a uma
divisão superior, e entendemos que da
nossa parte devíamos fazer aquilo que
nos era possível fazer nesta fase”.
Falando aos jornalistas, o edil
lagoense referiu o quão é importante o
forte apoio dos adeptos nos jogos em
casa, formando uma moldura humana,
que pode, e muito, ser decisivo nos
objetivos que obviamente o Clube
persegue, sendo que naturalmente
o Município não esconde este desejo.
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Daí que para o autarca, esta é uma
parceria que pode levar, não só os
lagoenses, mas todas as pessoas da
ilha a ver, futebol de qualidade, gratuitamente, uma vez que o Operário o
tem praticado.
Por seu turno, o presidente do
Clube Operário Desportivo destacou a
importância deste acordo, uma vez
que as portas abertas é importante
apara o clube e para os jogadores, mas
convida ainda as pessoas a deslocarem
-se à Lagoa.
Gilberto Branquinho admite ser
este um sinal que a autarquia está
geminada com o clube, e admite que
esta sinergia vai dar a oportunidade de
se registar muito mais calor humano
no Campo Municipal de Lagoa.
“Uma medida positiva tomada e
muito bem reconhecida, sendo que
quem ganha com isso são os que gostas de ver a redondinha a rolar no
relvado”.
O Presidente do Operário referiu
ainda que a Lagoa passa a estar no
centro das atenções não só pela sua
equipa capaz, mas com uma medida
que, em tempos difíceis, promove o
concelho e irá trazer pessoas à cidade.
DL
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Ditos de João Silvério
O avô e o netinho
Avô porque choras?
Choro pela vida que vivi,
Por tantas coisas que perdi
Mas se pudesse voltar atrás,
Não esqueceria jamais
Tudo aquilo que esqueci.
As lágrimas de um velhinho
Muito fraco, já cansado
Tão triste e amargurado,
Percorrendo seu caminho,
Agora velho e abandonado
Sem família e sem carinho.

Avô, avô tens me a mim!
Jamais te deixarei,
És o avô que Deus me deu
Tens aqui o teu netinho,
Ajudar-te-ei no caminho
Eu sou grande amigo teu.
Tua filha minha mãe
Que Deus para o céu levou,
Mas teu neto aqui ficou,
Para te dar amor mesmo sozinho
E te ajudar no caminho
Que Deus para o avô preparou.

O meu sonho fugiu
Sonho que já foi meu
Fugiste ao meu destino
Pensei seres meu amigo
Quando um dia te encontrei
Quando eras pequenino.
Fugiste e abandonaste-me
Fingindo não me conhecer
Um dia me encontraste
Tornaste-te pai e padrasto
Olhaste-me para não me ver.

Chorei por ti no meu sonho
O que nunca fizeste por mim
Não penses que sou ruim
O que no meu lugar te ponho
Com sentimento medonho
Não me consideres assim.
Te amo sonho meu
Sonhei alto sem querer
Mas que culpa tenho eu
Para quem não me esqueceu
De um sonho que vai morrer
Por um grande amigo que é teu.
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