
Lira do Rosário 
com Cine Auditório 

multifuncional 
 

O Cine Auditório da Sociedade Filarmónica 
Lira do Rosário tem recebido, de forma 
esporádica, sessões de cinema, que surgi-
ram como forma de dinamizar o   espaço e 
assim ajudar, financeiramente, esta        
instituição. 
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Cristina Decq Mota assume a presidência da Câmara Municipal de Lagoa.  
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Câmara de Lagoa com 
nova presidência 

Foto: CML 
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Lions Clube Lagoa 
leva tema da  

sexualidade à escola 
 

No âmbito do programa de Educação para a 
Saúde, o Lions Clube de Lagoa realizou uma 
palestra subordinada ao tema  “Doenças Se-
xualmente Transmissíveis” na Escola Secun-
dária de Lagoa para alunos dos 11.º e 12.º 
anos. 
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Pub 

http://www.nelag.pt 

Freguesia do Rosário 
assinala 422º aniversário 
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Cristina Decq Mota assume a presidência da autarquia 

 Cristina Calisto Decq Mota assumiu no início do 
mês a presidência da Autarquia, após apresentação do 
documento de renúncia por parte de João Ponte, que 
sai para presidir ao conselho de administração da 
Atlânticoline S.A.. 
 Em declarações ao jornal Diário da Lagoa, Cristina 
Decq Mota diz que presidir a autarquia, além de ser 
uma honra, é também um desafio que aceita com 
grande responsabilidade. 
 Diz que o facto de ser mulher não retira valor ao 
trabalho que pretende fazer, mas esse poderá ser fator 
de se apreciar qual será a sua postura no dia-a-dia e na 
gestão da camara, sendo um desafio que diz sentir-se à 
altura e capaz de o desenvolver. 
 A autarca recorda que o momento atual dos Muni-
cípios é profundamente desafiador na medida em que 
corresponde a um período de alterações legislativas 
com impacto direto no modelo de gestão dos municí-
pios e com leis que são altamente restritivas e penali-
zadoras. Cabe, por isso, continuar a conduzir os desti-
nos do Município sem que tal tenha impacto na presta-
ção dos serviços desenvolvidos, assim como terminar o 
processo de liquidação da Empresa Municipal e pro-
jetar para a Lagoa as ações que potenciem o recurso 
dos fundos comunitários. 
 Apesar de tudo isto, a Presidente da Câmara Muni-
cipal de Lagoa diz encarar esta nova etapa da sua vida 
com confiança e com tranquilidade, na medida em que 
conhece bem o Município, contando com 15 anos de 
experiência de vida autarquia, e por ter integrado um 
projeto comum com João Ponte que lhe cabe agora dar 
continuidade, mas que por esse  facto sai reforçada a 
sua convicção de que  a Câmara Municipal de Lagoa 
continuará a trabalhar para prosseguir um projeto de 
desenvolvimento, progresso e qualidade de vida para 
os lagoenses.  
 Para Cristina Calisto Decq Mota as políticas sociais 
vão ser centrais na sua política de atuação. A autarca 
salienta que “a atual conjuntura é complicada para 
muitas famílias” e por isso vai continuar “a olhar pelos 
lagoenses com muito cuidado e a ajudá-los a atraves-
sar os momentos mais complicados da sua vida”. 
 Esta é de resto uma área que a edil conhece bem 
mas admite que os problemas sociais têm um aspeto 
preponderante na câmara, sendo que a autarquia que 
tem estado sempre ao lado da população nos piores 
momentos com políticas para as apoiar, principalmen-
te a população mais fragilizada. 

 Cristina Decq Mota adianta também que o futuro 
terá de estar muito direcionado para as questões do 
ambiente, não fazendo sentido falar em progresso 
quando os números em termos de ambiente têm de 
ser mais bem trabalhados. Neste âmbito continuará a 
haver um trabalho que tem sido desenvolvido nomea-
damente nos resíduos sólidos. 
 De imediato, a autarca diz ter também ter que en-
carar vários desafios, desde logo há a liquidação da 
empresa municipal que está em curso e que terá de 
ficar resolvido em poucos meses, há ainda o dossier do 
processo da empresa Portas da Lagoa. Para além de 
tudo isso, assume a autarquia num ano em que têm de 
ser desenvolvidos os projetos no âmbito dos fundos 
comunitários. Os compromissos futuros já assumidos 
também têm que ser garantidos. 
 Cristina Decq Mota, nesta entrevista, fala um pouco 
igualmente sobre projetos futuros. Refere que, além 
do trabalho que tem de ser desenvolvido na área do 
ambiente, há que trabalhar no grande projeto que é o 
Tecnoparque. “Há que dinamizar toda aquela aérea 
que foi feita numa altura cuja realidade económica era 
diferente”.  
 Diz a autarca que os sinais atuais indicam alguma 
retoma e há que ver isso como uma oportunidade e 
mais que nunca promover o espaço que acredita ser 
um polo de desenvolvimento para a Lagoa. 
 Outra situação que pretende dar seguimento tem a 
ver com o Porto dos Carneiros. 
 A edil recorda que são cerca de trinta embarcações 

que desenvolvem atividade neste proto, com dezenas 
de jovens ligados à pesca e com vontade de investir e 
dar continuidade à atividade. Cristina Decq Mota consi-
dera que, estando este porto estrangulado, irá empe-
nhar-se, junto do governo regional, para que possa ser 
melhorada a operacionalidade do mesmo. Um porto 
que dá bastantes sinais de vitalidade, cm juventude 
que quer continuar nesta atividade. 
 Cristina Decq Mota diz que a sua atuação pautar-se
-á sobre dois desígnios, “trabalhar com honestidade e 
sentido de justiça”, onde diz esperar ter a lucidez de 
olhar para a frente e ver qualquer decisão com muito 
sentido de justiça. 
 Cristina Calisto Decq Mota tem 38 anos e é, ago-
ra,  a primeira mulher a assumir a presidência da Câ-
mara Municipal de Lagoa. É casada, tem dois filhos e é 
licenciada em Comunicação Social pela Universidade 
Técnica de Lisboa, tendo iniciado funções como Técni-
ca Superior na Câmara Municipal de Lagoa em 2000. 
Foi adjunta do Gabinete da Presidência no mandato de 
Luís Martins Mota e Chefe de Gabinete da Presidência 
nos mandatos de João Ponte. Foi ainda Chefe de Divi-
são de Recursos Humanos e Técnicos da Câmara du-
rante 2 anos  e é, desde 2013, Vice-Presidente da au-
tarquia. Cristina Calisto Decq Mota exerce ainda, desde 
2012, a função de Provedora da Santa Casa da Miseri-
córdia de Santo António da Lagoa. 

DL 

Cristina Decq Mota é a primeira mulher a presidir os destinos da Câmara Municipal de Lagoa, Açores. 

João Ponte sai a meio do mandato para assumir a presidência da Atlânticoline. 



Fotos: EBI-AP 
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Dia do Pai 

 Entre os dias 1 e 20 de março, a 
equipa da biblioteca da EBI de Água 
de Pau desenvolveu algumas ativida-
des integradas no âmbito do Dia do 
Pai. A leitura dramatizada de contos 
infantis assentes nesta temática, bem 
como na importância da família     
mereceram especial destaque durante 
este período. Procedeu-se à tradução 
da palavra pai em várias línguas e à    
elaboração de um cartaz alusivo a este 
dia especial decorado com uma      
imagem e mensagens registadas pelos 
alunos sobre os seus pais ou outras 
figuras masculinas importantes para 
si. Este cartaz foi, posteriormente, 
afixado à entrada da biblioteca.  
 No âmbito da mesma comemora-

ção, os alunos visualizaram, no auditó-
rio desta escola, um filme alusivo ao 
Dia do Pai, intitulado “À procura da       
felicidade“, entre os dias 16 e vinte de 
março. 
 A realização de um concurso de 
poemas, entre os alunos da EBI de 
Água de Pau, sobre esta temática foi 
outra atividade desenvolvida pela 
equipa da biblioteca que assinalou, 
igualmente, o Dia Mundial da Poesia. 
 Foram, ainda, disponibilizados, 
pela equipa da biblioteca, a todos os 
professores de Cidadania, vídeos      
alusivos ao Dia do Pai, de forma a   
serem projetados aos alunos durante 
as suas aulas.  

 No âmbito do Regulamento        
Municipal para a concessão de subsí-
dios do Município de Lagoa, na área de 
interesse público para educação e   
cultura, assinámos, no dia 13 de março, 
um contrato-programa, no âmbito do    
Projeto “Os Açores e a Europa II”, do 
Clube Europeu.  
 Este Projeto faz parte do Plano   
Anual de Atividades e surge da continu-
ação do trabalho desenvolvido pelo 
Clube, no ano letivo 2013/2014, que 
levou um grupo de jovens ao Parlamen-
to Europeu e à Comissão Europeia, em 
Bruxelas. Na sequência do trabalho 
anterior, premiado a nível nacional, o 
Projeto, promove o conhecimento da 
União Europeia, das suas políticas e 
instituições, através de trabalhos,    
pesquisas, cartazes e palestras. Por 
outro lado, os elementos do Clube    
interagem com os decisores políticos 
europeus, participando, através do 
diálogo estruturado em ações com os 
membros do Governo Regional dos 
Açores (Subsecretário Regional dos 
Assuntos Europeus e Cooperação     
Externa, Dr. Rodrigo Oliveira, Diretora 
Regional da Juventude, Dra. Pilar     

Damião Medeiros), com os Eurodepu-
tados eleitos pelos Açores (Dr. Ricardo 
Serrão Santos e Dra. Sofia Ribeiro) e 
com os órgãos da Câmara Municipal de 
Lagoa (Presidente da Câmara Munici-
pal, João Ponte). Ao longo do ano,   
estão a ser realizadas palestras,       
conferências e seminários, com os deci-
sores políticos. No final do Projeto será 
realizada uma visita ao Parlamento 
Europeu, em Estrasburgo, onde serão 
apresentadas as conclusões dos       
trabalhos e onde os jovens poderão 
contactar diretamente com os políticos 
responsáveis pelos processos de       
decisão da União Europeia. Após a    
assinatura do contrato-programa, o 
Presidente da Câmara da Lagoa, João 
Ponte, destacou que o apoio ao Clube 
se deve sobretudo à qualidade do   
trabalho desenvolvido, considerando 
que este será uma mais-valia para os 
jovens envolvidos. O Coordenador do 
Clube, professor José Carlos Pereira, 
agradeceu toda a colaboração do    
senhor Presidente da Câmara e desejou
-lhe as maiores felicidades para as   
novas funções que irá exercer enquan-
to Presidente da Atlânticoline. 

Assinado contrato-programa 

João Ponte enaltece o trabalho do Clube Europeu 

 As turmas do pré-escolar e do 1.º 
ciclo da Escola Básica Integrada de Água 
de Pau participaram na hora do conto 
programada para a última semana de 
aulas do 2.º período. As sessões foram 
dinamizadas pela técnica superior de 
biblioteca, Daniela Arruda. 
 A comemoração do dia do pai foi o 
critério utilizado para a escolha dos   
livros. Aos meninos do pré-escolar e às 
turmas do 1.º ano de escolaridade foi 
lido o livro “O Ruca prepara uma surpre-
sa”. Às turmas do 2.º, 3.º e 4.º anos de 
escolaridade foi lido o livro “Quando eu 
nasci” das autoras Isabel Minhós      
Martins e Madalena Matoso. 
Todas as turmas foram muito participa-
tivas, após a leitura de cada história, nas 
atividades desenvolvidas em cada      
momento da hora do conto.  

 

 
 
 
 

DL/EBI Água de Pau 

Hora do Conto na EBI de Água de Pau 
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 A Lagoa perdeu este mês o seu 

Presidente de Câmara que abandona 
esta função para assumir a presidência 
da Atlânticoline. Pareceu-me uma   
transição relativamente pacífica, entre 
os lagoenses, na opinião pública em 
geral, na comunicação social…, bastan-
te mais tranquila do que a transição de 
Durão Barroso, em 2004, de Primeiro-
Ministro de Portugal para Presidente 
da Comissão Europeia. Ainda hoje há 
quem lhe guarde ressentimento e não 
é raro usar este facto para o denegrir 
política e mesmo pessoalmente. Se me 
disserem que ser Primeiro-Ministro 
não é o mesmo que ser Presidente de 
Câmara, respondei, obviamente, que 
ser Presidente da Comissão Europeia 
não é o mesmo que ser Presidente da 
Atlanticoline…! 
 Mas importa esclarecer a minha 
posição relativamente ao que alguns 
designam, apenas por vezes e confor-
me as conveniências, por “dança de 
cadeiras” – uma caça à melhor posição 
pessoal que tanto descredibiliza a    
política e os políticos e certamente 
merecia uma crítica mais veemente 
por parte da opinião pública e da    
comunicação social. 
 Considero que um cargo político 
por eleição popular deve ser cumprido 
integralmente como um compromisso 
celebrado entre quem confiou o seu 
voto e quem o recebeu e o aceitou. 
Não cumprir a função que se assumiu é 
romper o compromisso. 
 Às minhas palavras acrescento as 
minhas acções, pois não fui permeável 
às pressões para me candidatar à    
Reitoria da UAç quando ainda tinha por 
cumprir seis meses de mandato de 

deputada ao Parlamento Europeu. 
 Nem tão pouco optei pela solução, 
que também me foi apontada, de    
acumular as duas funções. Por exem-
plo, tenho dificuldade em compreen-
der como é que um líder da oposição, 
empenhado em fazer um programa de 
governo para os próximos anos de   
Portugal (suficiente para ultrapassar 
todos os problemas que aponta à go-
vernação actual), continua a ser Presi-
dente da Câmara?! Talvez ingenua-
mente, diria que as duas funções     
exigem ser desempenhadas a tempo 
inteiro…! Em ambos os casos não se 
trata de um problema legal mas de 
uma questão moral. 
 Porém, não sou fundamentalista 
em relação às situações apontadas e 
considero que cada situação merece 
uma ponderação particular. Em ambas 
podem existir circunstâncias que justifi-
quem ou recomendem mesmo a     
cedência de uma posição, confiada 
pelo povo, por uma outra que entre-
tanto surge como uma oportunidade. 
 Por isso, não sou nem nunca fui 
crítica de Durão Barroso. Ele deixou a 
Presidência do Conselho de Ministros 
para se tornar Presidente da Comissão 
Europeia, uma posição em que a sua 
acção em prol Portugal seria muito 
mais forte e eficaz, o que aliás se veio a 
confirmar e eu testemunhei em primei-
ra mão. Poder-me-ão dizer que a sua 
opção foi feita pelo desejo de poder ou 
de prestígio, ou mesmo por vaidade 
pessoal… Não sei, ainda que acredite 
que esses sentimentos não terão     
estado ausentes. Mas o que indubita-
velmente sei é que o compromisso 
com Portugal se manteve e foi mais 
bem servido do que poderia ter sido 
mantendo-se como Primeiro-Ministro. 
Afinal, primeiros-ministros há muitos e 
vão-se sucedendo; um Presidente da 
Comissão Europeia português certa-
mente não se repetirá durante muitos 
e muitos anos. 
 E assim é também com reitores e 
com presidentes de câmara, sucedem-
se; mas, afinal, também se sucedem 
certamente os presidentes da        
Atlânticoline. 
 
 

M. Patrão Neves 
www.mpatraoneves.pt 

“Dança de cadeiras”?! 

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

Poemas de João Silvério     
“O Pescador” 

1 
Pescador honesto e forte 

Esta é a tua profissão 
Lutas entre a vida e a morte 
Por vezes com azar ou sorte 

Para ganhares o teu pão. 
2 

Deixas teus filhos na ternura 
No seu leito adormecidos 

Enquanto enfrentas a bravura 
Do mar na noite escura 

Para sustento dos teus queridos. 
3 

Tua esposa fica rezando 
Para que Deus te deia sorte 
Enquanto tu vais remando 
Contra as ondas lutando 

Por vezes com vento forte. 
4 

Há homens com muito valor 
Noite e dia a trabalhar 

Mas mais forte é o pescador 
Com grande coragem e amor 
Trabalha nas ondas do mar. 

5 
Sem saber o seu destino 

Homem de grande valentia 
Mesmo num barco pequenino 

Enfrenta o mar assassino 
Quer de noite quer de dia. 

6 
Um pescador verdadeiro 

É como um soldado na guerra 
Honesto e cavalheiro 

Sabendo que o mar é traiçoeiro 
Só pensa em voltar à terra. 

7 
O mar com suas manhas 
Mostra calma verdadeira 
No entanto tu apanhas 

Arrancando das suas entranhas 
Sustento para a família inteira. 

8 
Assim é o velho pescador 

Dia e noite a labutar 
Homem de grande valor 

Labutando com amor 
Sempre na faina do mar.  

9 
É por isso meu companheiro 
Pescador meu velho Amigo 
Que neste mar traiçoeiro 
Rogo a Deus verdadeiro 

Que esteja sempre contigo. 
10 

Quem esses versos ler 
Pense nisso com amor 
Para que possa dizer 
Eu sinto muito prazer 

No nosso amigo pescador. 
11 

Sendo ele homem ou rapaz 
Disso eu tenho a certeza 
Que para mim tanto faz 

Sabendo que ele é que traz 
Alimento para a nossa mesa. 

12 
Obrigado pescador fino 

Pela tua grande coragem 
Num barco grande ou pequenino 

A Senhora do bom destino 
Te deia sempre boa viagem. 

13 
Falar bem de um pescador 
Que é um homem do mar 

Não só para o dar valor 
Mas também para o pôr 
No seu merecido lugar. 

14 
O Senhor com sua luz 

Te ilumine com seu amor 
Para ires levando a tua cruz 
São Pedro apóstolo de Jesus 

Também era pescador. 
15 

Jesus um dia ao povo falou 
Do barco de Pedro com ternura 

Num dia que nada apanhou 
Mas Jesus a Pedro ordenou 

Que de pronto a rede lançou 
Trazendo tamanha fartura. 

16 
Por isso, rezo com vontade 

Reconheço que sou pecador 
Que Deus na sua bondade 

Faça que na verdade 
Que a Santíssima Trindade 

Abençoe o pescador. 
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 O Cine Auditório da Sociedade Filarmónica Lira do 
Rosário tem recebido, de forma esporádica, sessões de 
cinema, que surgiram como forma de dinamizar o   
espaço e assim ajudar, financeiramente, esta institui-
ção. 
 O pequeno auditório instalado no edifício desta 
instituição, da cidade de Lagoa, foi remodelado, e    
atualmente tem condições dignas de uma sala de    
cinema, fruto do trabalho e empenho do lagoense José 
Castelo Borges, um apaixonado pela arte do cinema, 
principalmente na aérea da projeção. 
 Desde muito novo com o engenho e gosto por esta 
arte, agora já na idade da reforma, decidiu ajudar esta 
sociedade filarmónica dinamizando um espaço que 
não tem sido bem aproveitado, com sessões de       
cinema direcionadas, essencialmente, aos músicos e 

sócios da sociedade, não sendo contudo barrada a 
entrada aos demais interessados. 
 Decorria o ano de 1998 quando foi projetado o 
filme “Titanic” nesta sala, projeções que  foram decor-
rendo até o ano 2000, quando decidiu, por sua iniciati-
va, que o auditório deveria sofrer obras de melhora-
mento, pois não apresentava as condições ideais. 
 Com as devidas autorizações, realizou uma série de 
obras, desde o espaço à própria acústica e ao sistema 
de som que, atualmente é considerado um dos melho-
res. Obras que contaram igualmente com a preciosa 
ajuda da própria direção da sociedade filarmónica. 
 Desde 2005 que têm decorrido algumas sessões 
programadas para sócios e músicos, com a projeção de 
filmes de destaque na atualidade e alguns de outros 
tempos, sempre com o mesmo objetivo, a paixão e o 
gosto pelo cinema, assim como ajudar a própria       
instituição, dinamizando o espaço, principalmente na    
época baixa, quando a atividade da banda filarmónica 
é bastante reduzida ou quase nula. 
 O gosto e a paixão levaram este lagoense a dedicar
-se à projeção de cinema, de uma forma completa-
mente gratuita, sendo de destacar que é o proprietário 
de toda a maquinaria que é usada José Borges tem 
inclusive peças da história do cinema na ilha, entre as 
quais uma máquina, com cerca de 45 anos, adquirida 
ao Coliseu Micaelense em 1997. Em sua posse tem 
igualmente uma outra máquina com mais de 70 anos, 
ainda funcional, e cuja projeção é feita a carvão. 
 Esta foi uma paixão foi aumentando ao longo dos 
anos, onde se recorda do antigo espaço “Esplanada 
Cine Lagoense” no qual foi projetista, tendo explorado 
o espaço por um período de cerca de dois anos,      
decorria o ano de 1993. 
 Ao longo dos anos foi fazendo vídeo reportagens 
tendo um espólio muito grande. 
 Enquanto funcionário a fábrica do álcool também 
foi acalentando esta paixão, onde recorda algumas 
sessões que fazia com um projetor para os colegas de 
trabalho. Aliás, foi aos 10 anos que, numa pequena 
caixa de papelão fez a sua primeira projeção, para   
alguns amigos e colegas de escola, segundo recorda à 
nossa reportagem. 
 Em declarações ao nosso jornal confessa que     
gostava de fazer uma exposição com o muito material 
que tem em seu poder. Material que, segundo refere, 
todo ele em pleno funcionamento. 

 A sala da sociedade tem 84 lugares sentados e    
serve para várias atividades, desde reuniões,            
colóquios, teatro, entre outros.  
 Com as obras realizadas, a projeção e filmes pode-
rá ganhar outro impulso, uma vez que José Castelo 
Borges tem por objetivo avançar com um ciclo de     
cinema, com sessões semanais, com filmes que marca-
ram a história do cinema. 
 “Faço pelo bem da freguesia”, diz à nossa reporta-
gem acrescentando que “quando se gosta duma coisa, 
faz-se de tudo”. 
 As sessões de cinema para músicos, sócios e famili-
ares da Banda Filarmónica Lira do Rosário, estão de 
regresso este mês de abril. 
 A 5 de abril, domingo de Páscoa, foi exibido o filme 
“Winter - O golfinho 2”. Nos próximos domingos      
seguem-se os filmes “Boyhood - Momentos de uma 
vida” e “Maze Runner: Correr ou morrer”.  As sessões 
têm o seu inicio pelas 20h00. 
 Esta foi a forma que José Castelo Borges encontrou 
de ajudar a Sociedade Filarmónica Lira do Rosário, 
concretizando um sonho antigo, e ajudando uma      
instituição da qual já fez parte, em cargos de direção, e 
atualmente com filhos na banda filarmónica. 

Cine Auditório Lira do Rosário - um espaço multifuncional 

Cine Auditório Lira do Rosário, o espaço está equipado para receber várias atividades, desde projeção de filmes, palestras, teatro, etc. 

“Faço pelo bem da freguesia” diz José Borges. Entrada do Cine Auditório. 
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 Está longe de terminar a polémica 
em torno das eleições da concelhia do 
PSD de Lagoa, Açores. José Cabecinha, 
atual vereador do PSD na autarquia  
Lagoense venceu o ato eleitoral, que 
decorreu no mês de fevereiro, mas   
Ruben Cabral, líder da JSD da Lagoa, que 
perdeu as eleições por 14 votos, avan-
çou com um processo de impugnação 
das eleições na concelhia da Lagoa junto 
do Conselho de Jurisdição Regional, em 
causa esteve a existência de boletins de 
voto para duas listas e com três quadra-
dos para se votar.  
 O presidente da JSD de Lagoa      
denunciou ainda que havia um membro 
da lista de José Cabecinha que não assi-
nou e uma falha na identificação de um 
membro de uma lista. 
 Segundo a lista vencedora o ato elei-

toral decorreu com civismo e com nor-
malidade e estranha mesmo pedido de 
impugnação do ato eleitoral. 
 Nesta altura já é conhecida a decisão 
do Conselho de Jurisdição Regional que 
decidiu não aceitar as justificações apre-
sentadas por Ruben Cabral. 
 Em declarações ao jornal Diário da 
Lagoa, o presidente da JSD na lagoa 
disse já estar à espera deste desfecho 
por parte do Concelho de Jurisdição de 
ilha, “principalmente porque ao longo 
de todo o processo nunca me foram 
solicitados testemunhos nem apresen-
tação de qualquer evidência que funda-
mentasse o meu pedido de impugna-
ção. Evidentemente que não se pode 
tomar uma decisão como esta sem ana-
lisar todos os detalhes importantes”, 
referiu. 
 O jovem social-democrata pondera 
em recorrer da decisão e diz-se desagra-
dado sobretudo com a demora da apre-
sentação da decisão. Ruben Cabral refe-
re que aguarda que o órgão deliberativo 
marque a Assembleia de Concelhia para 
que o órgão executivo tome posse e só 
depois irá recorrer. Entende que assim a 
Lagoa não ficará sem oposição por mais 
tempo. “Se os órgãos não tomarem    
posse não haverá sequer a possibilidade 
de os militantes do PSD, que querem 
uma mudança de paradigma na Lagoa, 
poderem intervir no seio do seu partido. 
Às vezes o possível é inimigo do ótimo”. 

 Ruben Cabral entende que a sua 
lista perdeu de forma forma fraudulen-
ta. “Mesmo que tivéssemos perdido por 
99%, todo o processo pré-eleitoral não 
fez sentido. As candidaturas autárquicas 
do PSD Lagoa têm sido órfãs de uma 
linha de pensamento. Estes senhores 
têm perdido constantemente eleições e 
mesmo assim continuam “agarrados” 
aos mesmos procedimentos e afins”, 
acrescentou. 
 O presidente da JSD de Lagoa enten-
de que, nas próximas eleições, se o PSD 
apresentar um candidato que seja da 
Lagoa já é uma vitória. “Primeiro não 
considero normal que os lideres do PSD 
Lagoa sejam os principais responsáveis 
pelos piores resultados autárquicos de 
sempre do PSD na Lagoa. Mais, oposi-
ção faz-se agora, enquanto existe um 
executivo camarário em que não nos 
revemos ou não concordamos com as 
suas práticas. É importante apresentar 
um projeto de restruturação interna, 
chamar os militantes que querem ser 
ativos e não são porque outros 
“militantes” não deixam, fazer um     
trabalho profundo junto da comunida-
de, eleger um líder em que as pessoas 
se revejam e confiem, dar condições a 
este líder de construir um projeto para a 
Lagoa e depois fazer diferente: Em    
campanha, defender este projeto em 
vez de ser oposição, porque como já 
disse, oposição é agora, não é em cam-

panha”. 
 Sobre a saída de João Ponte a meio 
do seu mandato, Ruben Cabral refere 
que, não concorda com alguns comen-
tários que têm vindo a surgir, nomeada-
mente que Cristina Decq Mota não teria 
legitimidade para assumir o cargo     
porque não foi eleita pelos lagoenses. 
“Isto não é verdade, os lagoenses não 
votaram exclusivamente para o Eng. 
João Ponte ser o presidente da Câmara,     
votaram para uma equipa que iria    
desempenhar o seu papel camarário, o 
caso da  Drª Cristina como número dois 
desta lista. Se o número um considera 
não ter condições de continuar, cabe ao 
número dois assumir o cargo”.  
 O Presidente da JSD vai mais longe, 
“em relação à minha análise politica, 
parece-me que o PS Açores quis afastar 
o Eng. João Ponte da politica e mimar-
lhe com um doce “agridoce”. Custa-me 
igualmente ver, que mais uma vez o    
Sr. Eng não conseguiu ser correto com 
os lagoenses, uma vez que, tinha em     
campanha prometido que iria levar este 
mandato até ao fim. Eu acredito que já 
na dita campanha, já tivessem esta    
sucessão planeada, até porque já são 
reincidentes estes jogos políticos.”  
 

DL 

JSD Lagoa quer novas eleições na concelhia do PSD 

Ruben Cabral, líder da JSD Lagoa 
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 É responsável, indiscutivelmente, 

por um legado importante na cidade e 
no concelho de Lagoa. 
 Primeiro, no concelho, na sua    
harmonia social, na sua requalificação 
urbana, nas intervenções adequadas e 
atempadas em diversos setores da 
vida quotidiana dos lagoenses. 
 Olhou para as diversas freguesias 
como um todo fundamental ao desen-
volvimento sustentado e sustentável, 
e como elemento essencial para a   
geração de qualidade de vida das po-
pulações. Descentralizou e dotou-as 
de autonomia de decisão para lá do 
próprio espírito estrito da lei, perce-
bendo que as células mais próximas do 
cidadão (as freguesias) são, no poder 
local, o fator que efetivamente deter-
mina o sucesso e qualifica os manda-
tos. 
 Fez uma gestão financeira equili-
brada da tesouraria e dos orçamentos 
da autarquia. Não se inventa o dinhei-
ro que não se tem, mas reinventa-se o 
dinheiro de que se dispõe. A circulação 
de verbas e a geração de apoios tem, 
sempre, de ser promovida e gerida 
“com arte”, no sentido em que não 
abundam recursos mas, por vezes, a 
vontade ultrapassa as limitações. 
 Há um esforço nítido no plano   
cultural e afetivo, por parte da autar-
quia lagoense. No chamamento “dos 
seus”, no cativar dos que vêm de fora. 
E na perspetiva mais ampla da análise 
na oferta cultural de um município: 
não é importante apenas o que somos, 
apenas a memória do que é tradicio-
nal. Ela tem de ser articulada e promo-
vida com novas apostas e desafios 
prontos a desembrulhar e a enfrentar. 
 O concelho tem, hoje, uma das 
melhores ofertas gastronómicas da 
Região Autónoma dos Açores. Em 
quantidade, diversidade e qualidade 
das propostas disponíveis, a Lagoa leva 
hoje a palma a qualquer outro dos 
restantes 18 municípios açorianos. E 
tem um desafio forte para levar por 
diante: a sedimentação lagoense como 
elemento charneira de referência na 

alocação de empresas empreendedo-
ras nos campos da tecnologia. 
 E quem visita a Lagoa tem, hoje, 
muito para ver. Pode comer bem,   
pode divertir-se, pode instruir-se. Das 
piscinas e ginásios à Pousada de Juven-
tude, dos núcleos museológicos às 
festas religiosas e profanas. Ao longo 
de anos, de todos os anos do seu    
mandato, soube gerir, a maioria das 
vezes com perspicácia e algumas delas 
com “pinças”, as diversas sensibilida-
des e as múltiplas tendências. São elas, 
afinal, as tendências, que dão forma à 
identidade. A diversidade de um e de 
outro une-se no passaporte comum e 
na alma coletiva. 
 A Lagoa cresceu. Era já vila e sede 
de concelho, tornou-se cidade. Foi ele 
também que muito peleou pela eleva-
ção da sua terra à categoria de urbe, 
pensando no desenvolvimento, na 
capacidade de geração de subsídios e 
de concorrência a programas adicio-
nais de desenvolvimento e apenas 
disponíveis a cidades, no âmbito da 
União Europeia. Há visão e ação.      
Porque um político, se interpreta a sua 
atividade como uma missão de serviço 
público e nunca como uma carreira 
profissional, deve combinar as duas: a 
visão prospetiva de um futuro que 
começa todos os dias, e a ação que 
permite estreitar laços e melhorar, 
efetivamente, os parâmetros de vida 
dos seus conterrâneos, dos seus      
munícipes. 
 É por tudo o que atrás fica escrito 
que me sinto desiludido. Fui membro 
da sua Comissão de Honra para a   
recandidatura ao terceiro mandato 
como Presidente da Câmara Municipal 
da Lagoa, que ele próprio procurou, no 
mais abrangente e envolvente sentido, 
supra-partidária. De outro modo, eu 
próprio não teria aceite o convite para 
integrar essa comissão. Nele votei para 
que voltasse a assumir, por quatro 
anos, a liderança do município da   
Lagoa. Nele, nas suas ideias, na sua 
perspetiva de desenvolvimento. E 
sempre pensei: daqui a quatro anos, 
ver-se-á. 
Mas, e ainda com trabalho para fazer, 
com projetos para acabar e com     
pontas para moldar, sucumbiu a um 
convite. Não concluiu o seu trabalho 
na Lagoa. E, sobretudo, desiludiu 
quem, há menos de meio mandato, 
voltou a confiar na sua dinâmica e nas 
suas ideias. Nas autarquias, os partidos 
diluem-se. Ficam as pessoas, sempre 
acima dos cargos e próximas dos cida-
dãos. 
 Foi uma pena, meu caro João    
Ponte, que tenha tomado esta deci-
são. Porque eu votei em si. Um voto é 
uma prova de confiança. É, por isso, 
uma coisa muito séria. 

O oitenta e o oito 

Por: Rui Almeida 
——————————–—————–—— 
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 Em 2014, após o centenário da 

criação do sistema de reserva federal 
americano (23 de Dezembro de 1913) 
foram publicadas numerosas análises 
que propõem uma profunda reforma 
do sistema bancário ocidental, a mais 
importante e talvez a mais radical das 
quais partiu de Martin Wolf, responsá-
vel pela análise económica do prestigi-
oso jornal britânico “Financial Times”, 
(Choques e mudanças, numa tradução 
literal). 
 O atual modelo bancário, baseado 
numa parceria público-privada que dá 
à banca o principal poder de criação 
monetária provocou uma enorme crise 
económica nos anos trinta, que levou 
a um quadro regulador que restringiu 
o seu poder, quadro que viria a ser 
desmantelado a partir dos anos seten-
ta no que ficou conhecido como “o 
Consenso de Washington”.  
 O sistema financeiro provocou    
outra grave crise no final do século 
passado centrada nos países asiáticos 
emergentes, que responderam com 
reformas limitadoras do poder bancá-
rio, reformas essas que permitiram a 
esses países passar relativamente    
pouco tocados pela grande crise de 
2008, centrada nos EUA e na Europa.  
 Aquilo que me parece mais impres-
sionante quando se olha para este 
século de privatização do poder mone-
tário é o facto de esta última crise ter 
provocado apenas reformas pouco 
importantes nos EUA e menos do que 
isso na Europa.  
 A ausência de reforma monetária 
na Europa levou a que tivesse sido 
toda a economia a suportar a fatura da 
crise e que, em 2015, seja esta a única 
região importante do globo que não 
conseguiu ainda recuperar os níveis de 
prosperidade que tinha atingido em 
2007 antes da crise.  
 Tendo eu publicado em 2014 um 
livro intitulado “A reforma do Euro” – 

com propostas bastante menos       
radicais do que as de Martin Wolf, 
assinale-se – fiquei verdadeiramente 
siderado pelo total desinteresse da 
sociedade portuguesa pelo tema (o 
livro foi lançado antes da queda do 
BES) e o à vontade com que se conti-
nua a entregar o país de pés e mãos 
atados ao mesmo sistema quando não 
aos mesmos atores que o levaram à 
ruína.  
 Quando a quase totalidade do  
sistema bancário português foi pesa-
damente intervencionado pelas insti-
tuições internacionais e pelo Estado 
com custos por estimar, é absoluta-
mente notável que o país inteiro se 
entregue ao exercício de encontrar na 
personalidade, na família ou nos     
amigos de alguns banqueiros a raiz da 
hecatombe.  
 O imenso imbróglio jurídico aberto 
pela atabalhoada nacionalização em 
2014 da principal instituição financeira 
portuguesa – cuja resolução e custos 
finais para o contribuinte não serão 
provavelmente conhecidos nos próxi-
mo anos – pouco parece ter alterado 
este estado de coisas, entregando-se a 
classe política a desavergonhadas   
declarações de inocência ou a propos-
tas viradas para a nacionalização mais 
ou menos extensa dos prejuízos.  
 A Assembleia da República tem em 
funcionamento uma comissão de    
inquérito à gestão do BES e do Grupo 
Espírito Santo – comissão que logo 
pelo título parece mais preocupada 
com as responsabilidades pontuais, 
que na verdade deveriam ser a preo-
cupação da justiça do que a análise do 
funcionamento do sistema, preocupa-
ção primeira do legislativo – que     
deverá produzir resultados a breve 
trecho.  
 Sem prejuízo do inegável interesse 
público de tudo o que essa comissão 
de inquérito permitiu já saber pelo seu 
funcionamento, e muito em particular 
da atuação da jovem deputada       
Mariana Mortágua que valeu um    
rasgadíssimo elogio pela Bloomberg, 
uma das principais agências de infor-
mação financeira internacionais, o que 
deveríamos esperar desta comissão 
seriam propostas legislativas nacionais 
ou a ser apresentadas no quadro    
europeu de reforma da banca.   
 Se o não fizer, a Comissão estará a 
falhar mais uma ocasião para a       
reforma do sistema político-financeiro    
português com consequências inevita-
velmente negativas.  

A reforma da banca 

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

_______________________________________________________________ 
Pub 



Página 08 REPORTAGEM      Diário da Lagoa | Abril de 2015        

 Falando no âmbito da Sessão Solene 
Comemorativa dos 422 anos, o          
Presidente da Junta de Freguesia de 
Lagoa - Nª Sª do Rosário - reforçou a 
importância da comemoração de mais 
um aniversário desta freguesia que, a 
apesar de fazer parte integrante da   
Cidade de   Lagoa, não deixa de ser   
freguesia e   como tal, o executivo não 
quis deixar de comemorar para que não 
fique votada ao esquecimento, “o que 
ao acontecer seria perder a identidade 
própria da freguesia”. 
 Gilberto Borges recordou o feito a 5 
de abril de 1593, altura em que foi    
assinado o Alvará de Constituição de 
Paróquia, reforçando que ao longo dos 
tempos a freguesia tem tido uma evolu-
ção digna de registo, passando de     
freguesia rural a industrial e mais tarde  
a freguesia urbana, onde foram instala-
dos a maioria dos serviços do concelho, 
acabando integrada na jovem Cidade de 
Lagoa. 
 O Presidente da Junta de Freguesia 
recordou que são estas que estão mais 
próximas da população embora continu-

em a ser parente pobre do poder politi-
co. 
 “Cabe às juntas estarem preparadas 
para resolverem os problemas da sua 
população”, onde ressalvou o protocolo 
que a autarquia assina anualmente com 
as juntas que acabam por ser uma gran-
de ajuda no garante de que o trabalho 
destas possa ser levado a cabo. 
 No âmbito da cerimónia realizada 
dia 06 de abril, foi ainda prestada home-
nagem à Sra. Laura Rodrigues Cardeal, 
atribuindo um voto de congratulações 
pelos seus cem anos de vida celebrados 
no passado mês de fevereiro. 
 Falando nesta sessão, Cristina      
Calisto Decq Mota, a Presidente da    
Câmara Municipal de Lagoa, destacou a 
importância desta comemoração onde 
apelou para o facto de, enquanto     
dirigentes políticos, seja necessário   
saber fazer a ponte entre o passado e o 
futuro garantindo o desenvolvimento da 
freguesia. 
 A autarca destacou igualmente as 
homenagens feitas pela Freguesia às 
três instituições pelo trabalho social que 

desempenham não concelho. 
 Cristina Decq Mota falou ainda em 
esperança no futuro e como deve ser 
conduzida a tarefa dos políticos, 
“superando as dificuldades, reapren-
dendo de forma exigente e criteriosa, 
para que se possa continuar a servir e 
melhorar a vida dos lagoenses, levando 
a todos os lares os preciosos bens para 
uma vida com dignidade, sendo as    
pessoas o principal motor de atuação do 
município”, disse. 
 Nesta cerimónia realizada na última 
segunda-feira, dia 6 de abril, a Junta de 
Freguesia assinou mais três protocolos, 
no valor de 900€ (novecentos euros), 
com outras tantas instituições, no caso 
o Centro de Nossa Senhora do Rosário, 
o Centro Social e Cultural da Atalhada e 
o Centro Socio-Cultural de São Pedro. 
“São pequenos apoios que a junta dá 
para que estas instituições para que 
estas possam continuar a trilhar o seu 
caminho”, destacou Gilberto Borges. 
 Em entrevista ao Jornal Diário da 
lagoa, o autarca diz que este é mais um 
aniversário assinalado em tempo de 

dificuldades, aliás como tem acontecido 
nos últimos anos. “Os orçamentos das 
juntas são cada vez mais pequenos e 
todos os dias batem-nos à porta com 
pedidos de ajuda”, adianta Gilberto   
Borges. 
 O edil refere que ultimamente a 
freguesia não tem tido mãos a medir e 
que muitos dos pedidos são encaminha-
dos para a autarquia ou para o Governo 
Regional, como são o caso de pedidos 
de melhorias em habitações, pagamen-
tos de despesas diárias e em alguns   
casos, mais graves, de dificuldades de 
alimentação. 
 Gilberto Borges confessa que têm 
sido cada vez mais os pedidos que têm 
chegado à Junta de Freguesia, uma    
situação que acontece a par do aumen-
to do número de desempregados, mas 
diz que há que lutar contra esta fase 
menos boa que acaba por ser geral. 
 

DL 

Freguesia do Rosário continua próxima da população 

O Cine Lagoense foi palco da Sessão Solene comemorativa dos 422 anos da Freguesia de Lagoa - Nª Sª do Rosário - . 

No âmbito das comemorações, foi feita uma homenagem a três instituições que prestam um importante serviço social na freguesia 
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 Após algumas obras de melhoramento, foi inaugu-
rado, no passado fim de semana, o Centro de Convívio 
da Filarmónica Lira do Rosário.  
 Segundo Paulo Cordeiro, presidente da Sociedade 
Filarmónica Lira do Rosário, este é mais um espaço que 
surge para servir a Lagoa, essencialmente para os    
idosos que costumam passar o dia na Praça do Rosário, 
tendo agora um espaço com condições para poderem 
passar o dia. 
 O espaço servirá igualmente par as reuniões da 
direção da filarmónica assim como estará à disposição 
da população para alguns eventos, tais como aniversá-
rios, batizados, entre outros. 
 As obras foram realizadas pela Junta de Freguesia 
de Lagoa - Nª Sª do Rosário - tendo por objetivo criar 
um espaço mais condigno para os seus utilizadores. 
 Segundo o Presidente da Junta de Freguesia local, 
foram feitas pequenas obras de melhoramento no   

interior do espaço, criando melhores condições bem 
como renovados os móveis. 
 Neste mesmo dia foi assinado um protocolo de 
apoio financeiro entre a Junta de Freguesia e a Socieda-
de Lira do Rosário no valor de 900€ (novecentos euros). 
Um protocolo que faz parte do pacote dos habituais 
protocolos assinados anualmente entre esta Junta e as 
22 instituições apoiadas pela mesma.  
 Refere Gilberto Borges ser esta uma forma de    
ajudar as instituições, até porque estas são as forças 
vivas das freguesias e se não forem apoiadas, não terão 
condições de sobreviver e manter a sua atividade,    
correndo o risco de ter que fechar portas. “Temos que 
dar condições a estas instituições para poderem sobre-
viver e prestar o serviço que prestam à sociedade”, 
refere em declarações ao Jornal Diário da Lagoa. 

 DL 

Inaugurado o Centro de Convívio da Lira do Rosário 

O espaço inaugurado tem melhores condições  para receber as várias atividades. 



Lagoa recebeu sessão de  
esclarecimento sobre o sistema 

de incentivos COMPETIR +  
 O Cine Teatro Lagoense Francisco 
Amaral de Almeida foi palco de uma 
sessão de esclarecimento sobre o 
novo Sistema de Incentivos para a 
Competitividade Empresarial COMPE-
TIR +, numa organização do Governo 
Regional com o apoio do NELAG -   
Núcleo de Empresários da Lagoa. 
 Este sistema é o principal instru-
mento da nova política de incentivos 
ao investimento privado para o perío-
do 2014-2020. 
 Segundo o Ricardo Medeiros, o 
Diretor Regional de Apoio ao Investi-
mento e à Competitividade, com estas 
sessões, o governo regional pretende 
dar a conhecer as sete linhas orienta-
dores que compõem este sistema de 
incentivos, providenciando informa-
ção aos empresários para que estes 
possam conhece-lo melhor o e com o 
que  podem contar em termos de 
apoios para as suas empresas e ativi-
dades. 
 Segundo explicou, o COMPETIR + é 
o sistema de incentivos mais comple-
to e abrangente que existe na região, 
composto pro sete subsistemas aos 
quais todas as atividade económicas 
da região poderão concorrer, inclusi-
vamente as novas atividades que   
podem ser enquadradas. 

 Ricardo Medeiros, em declarações 
ao Jornal Diário da Lagoa, refere que a 
procura por parte dos empresários 
tem sido muito grande, assim como 
tem havido uma grande adesão às 
sessões. Há ainda um grande número 
de contactos com vários gabinetes de 
economistas. 
 A nova política de incentivos ao 
investimento privado pretende pro-
mover o desenvolvimento sustentável 
da     economia regional, reforçar a 
competitividade das empresas açoria-
nas, promover o alargamento da base 
económica de exportação, estimular a 
produção de bens e serviços transaci-
onáveis e de caráter inovador,       
aproveitar o conhecimento para      
valorizar e diferenciar recursos,     
estimular a cooperação entre empre-
sas, associações empresariais, municí-
pios e entidades do Sistema Científico 
e Tecnológico Regional e incentivar o 
planeamento integrado, o aproveita-
mento de sinergias, o desenvolvimen-
to de economias de escala e a defesa 
de interesses económicos comuns. 
 

DL/SDEA 
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 Nunca fui uma pessoa da Ilha. 

 Quando parti não tive dúvidas que 
o queria fazer, com a certeza de que 
não voltaria. No entanto, o meu re-
gresso a esta Ilha do Arcanjo começa-
ria muito antes de o fazer fisicamente. 
Lá no meio do meu percurso na uni-
versidade deparei-me com a procura 
de um tema para a tese de mestrado. 
Estudante de música desde toda a 
vida, encontrei, na nossa Ilha o cami-
nho que eu procurava. 
 Foi assim que começou a viagem 
de regresso. Ainda  recordo da primei-
ra vez que pensei: Porque cantam os 
Romeiros? Como qualquer micaelense 
cresci com aqueles Homens que saiam 
das suas casas e se agarravam à ora-
ção em redor da Ilha. Mas foi a ideia 
musical da Romaria que me trilhou o 
caminho de volta. 
 Encontrei-me, quase de imediato, 
com a Ave- Maria dos Romeiros. Du-
rante os quarenta dias da Quaresma a 
música é feita ao som dos passos can-
tados dos Romeiros. A paisagem de 
São Miguel é cantada pela Ave – Ma-
ria, repetida milhares de vezes por 
todos os ranchos e por todos os Ho-
mens. Nos dias da Quaresma da nossa 
Ilha, antes de os vermos, ouvimo-los. 
Sabemos que se aproxima um rancho 
pelo compasso dolente e dividido da 
Ave- Maria cantada em murmúrio.  

 O que é afinal esta Ave – Maria? 
 Que cântico tão particular é este 
que se ouve pelos Romeiros na nossa 
Ilha? 
 Num tempo do calendário religio-
so destinado à reflexão silenciosa, as 
Romarias encontram na música a for-
ma de cumprirem o objetivo da sua 
peregrinação e no canto a forma mais 
nobre e elevada de oração. O som 
musical desta melodia é muito mais 
do que alguém poderá gravar ou regis-
tar. Para saber o que é a Ave – Maria é 
preciso estar presente. A Ave – Maria 
dos nossos Romeiros não é apenas de 
quem a canta, mas também de quem 
a ouve. Não é apenas de quem cami-
nha, mas de quem vê partir e aguarda 
a chegada. 
 Encontrei na Ave – Maria parte da 
expressão da cultura micaelense. Na 
forma como os Romeiros comunicam 
com a comunidade da Ilha que os 
abraça e com Deus. A Ave- Maria tor-
na-se particular e única porque serve 
todos os Homens, de todos os ranchos 
que a cantam; e todas as pessoas que 
os esperam e os escutam.   
 Não existem Quaresma nesta nos-
sa Ilha de São Miguel sem o som do-
lente da Ave- Maria dos Romeiros.  
 

Ana Maria Carvalho 
   

Na minha ilha há música 
na Quaresma 
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 Comemorou-se a 24 de março o Dia Nacional do 
Estudante. Uma data que foi promulgada pela          
Assembleia da República Portuguesa em 1987. 
 A data é celebrada pelo movimento estudantil, de 
forma a relembrar as dificuldades e obstáculos que os 
estudantes enfrentaram nas décadas de 60, aquando 
da crise académica vivida em Portugal.  
 Por forma a não esquecer esta data, a direção da 
Associação de Estudantes da Escola Secundária de    
Lagoa (AEESL), antecipou as comemorações, com a 
realização de uma palestra, que teve como objetivo a 
“motivação para o estudo”. 
 Segundo o presidente da Associação de Estudantes 
este é um dia importante para quem exerce esta      
função e ao mesmo tempo é pretendido que, com o 
passar dos tempos, não seja esquecida, como tem 
acontecido.  
 Trata-se de uma data que pretende apelar à partici-

pação e mobilização dos estudantes em prol de um 
novo modelo de educação: uma educação de e para 
todos. O direito à educação é um direito basilar da    
nossa sociedade consagrado constitucionalmente e que 
requer o envolvimento de todos. A data lembra ainda 
que o estudante é um pilar da sociedade. 
 Segundo André Furtado o objetivo das ações da 
AEESL é o de aumentar a prática do estudo, que tem 
vindo a diminuir fruto de dificuldades que a sociedade 
vive e acaba por trazer essa falta para escola, levando à 
desmotivação de alguns alunos. 
 À escola regressou um ex-aluno que veio passar 
uma palavra de motivo aos alunos. Rafael Teixeira     
esteve seis anos na Escola Secundária de Lagoa (ESL) 
tendo completado o terceiro ciclo e secundário. 
 Nesta Palestra trouxe sobretudo uma palavra de 
motivação e de carinho ainda enquanto estudante, 
uma vez que está a finalizar a sua licenciatura em     

psicologia na Universidade dos Açores. 
Teve como objetivo mostrar a sua experiência e abriu 
um pouco da sua vida mostrando, o que esta foi      
enquanto estudante nesta escola e o é atualmente na 
vida académica. 
 Em declarações ao nosso jornal, recordou que 
“enquanto se é estudante não damos valor ao estudo, 
mas ao olhar para trás, ver que é importante que nos 
fez crescer e é importante. Pretendo fazer ver que   
agora é a altura certa, aproveitando o estudo, os      
amigos, os professores para crescer, aprender a ser 
melhor, a estar, valorizar o estudo para que o futuro 
possa ser risonho”. 
 O Presidente do Conselho Administrativo da ESL, 
em declarações ao nosso jornal, recordou que a escola 
existe porque tem alunos e é para isso que a escola 
funciona, e realçou valor do evento organizado pela 
associação de estudantes, recordando ser o primeiro 
ato oficial da atual associação.  
 Alexandre Oliveira recordou que a escola dará todo 
o apoio a esta associação que considerou importante, 
devendo ser acarinhado por todos. “Trata-se de uma 
associação que tem assento nos órgãos próprios, estes 
conhecem os problemas dos alunos e assim ficamos 
mais próximo dos alunos. A associação tem as suas 
ideias que vão ao encontro dos interesses dos alunos e 
tem uma dinâmica própria”, referiu o diretor da escola 
recordando que, neste trabalho conjunto e de proximi-
dade, todos ficam a ganhar na Escola Secundária de 
Lagoa. 
 

DL 

Na palestra que assinalou o Dia do Estudante, um ex-aluno reforçou a importância do estudo. 

Escola Secundária de Lagoa recebeu Dia do Estudante 
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 Pela primeira vez, os Açores vão receber a Taça de 
Portugal em Patinagem Artística, a mais importante 
competição nacional da modalidade.  
 Esta era uma reivindicação antiga da patinagem 
artística na ilha e que foi finalmente acolhida pela   
Federação Portuguesa de Patinagem.  
 A cidade de Lagoa recebe a Taça de Portugal de 
Patinagem Artística a 25 e 26 deste mês de abril, a   
decorrer no pavilhão desportivo da Escola Secundária 
da Lagoa.  
 São 29 os clubes inscritos para a prova que terá 
como anfitriã a equipa do Clube de Patinagem de Santa 
Cruz, naquele que é também um número recorde de 
participantes nesta prova rainha da modalidade, pelo 
menos desde 2002. 
 A equipa anfitriã apresentou, recentemente, os 
seus seis atletas que irão participar na prova, a saber 
em seniores Telmo Ferreira e Cátia Borges, em juniores 
Lia Raposo, em juvenis Cátia Rebelo e Daniel Moniz, e 
ainda Priscila Oliveira em iniciados. 
 Dos Açores participam, além do Clube de Patina-
gem de Santa Cruz, o Clube de Patinagem das Capelas 
e A Escola de Patinagem de Ponta Delgada.  
 Os 26 clubes do continente chegam aos Açores no 
dia 24, num total de 222, entre atletas e dirigentes, 
sendo que são esperados ainda mais cerca de centena 
e meia de pessoas que irão acompanhar os atletas.  

 Segundo da organização, este ano, os clubes terão 
feito um enorme esforço para vir aos Açores, uma vez 
que a viagem é garantida pela organização. 
 

Atletas estão preparados 
 
 Segundo o treinador do Clube de Patinagem de 
Santa Cruz (CPSC) Geraldo Andrade, que pela primeira 
vez “joga em casa”, refere que os atletas têm vindo a 
treinar com afinco, como sempre fazem, e que estão 
preparados para mais esta prova. “São jovens que pela 
primeira vez vão saber o que é jogar em casa, é verda-
de que existe algum nervosismo, mas é normal”,     
refere. 
 Em declarações ao jornal Diário da Lagoa, Geraldo 
Andrade refere que o objetivo do clube será de lutar 
pela melhor classificação, como aliás é feito em todas 
as provas, sendo que, neste caso, há um sabor especi-
al. “Eles sabem o que têm que fazer, acredito no empe-
nho deles”, diz. 
 Geraldo Andrade refere que esta será um aprova 
que na história do clube. “Este é um marco não só para 
o Clube de Patinagem de Santa Cruz como também 
para a própria Patinagem Artística Açoriana”, refere. 
 O responsável recorda com felicidade a Sessão    
Solene Comemorativa dos 20 anos do clube, momento 

em que foi lançado o desafio, por parte da Presidente 
da Assembleia Geral do clube, para que pudesse ser 
feita a candidatura à realização da prova na Lagoa, um 
desafio que foi de imediato aceite e que contou com o 
apoio da autarquia local e da Associação de Patinagem. 
 

14ª Participação na  
Taça de Portugal 

 
 Esta é a 14ª vez que o Clube de Patinagem de santa 
Cruz participa naquela que é a prova rainha da Patina-
gem Artística em Portugal. 
 Geral Andrade recorda o ano de 2002, ano em que 
pela primeira vez o clube participou na prova, entre 28 
clubes. 
 O primeiro pódio surgiu em 2006 com um terceiro 
lugar entre as 18 equipas participantes. Terceira lugar 
que foi repetido em 2010 e 2011. Em 2012 o Clube de 
Patinagem de Santa Cruz chegou ao segundo lugar do 
pódio, tendo em 2013 e 2014 alcançado o terceiro   
posto. 
 Quanto à constituição da equipa de seis atletas que 
irão participar nesta prova, nos próximos dias 25 e 26 
de abril, o treinador e diretor técnico refere que os 
patinadores marcam presença pelo seu mérito, “têm 
trabalhado para isso”, acrescenta Geraldo Andrade 
referindo que no caso dos dois seniores surge também 
como um brinde por tudo o que têm dado ao clube. 
 “Esta é uma equipa que está unida e que tudo vai 
fazer para conseguir a melhor classificação”. 
 Para Geraldo Andrade a grande vitória já foi conse-
guida, ou seja, a realização da Taça de Portugal em 
patinagem Artística na Lagoa. 
 “Tenho a certeza que os atletas darão o seu melhor 
e não irão desiludir o seu público que verá pela primei-
ra vez os seus atletas a jogarem em casa na prova   
rainha da modalidade”, conclui. 

DL 

29 clubes na Taça de Portugal em Patinagem Artística na Lagoa 

O Convento dos Franciscanos foi o local escolhido para a apresentação dos seis atletas que irão representar o CPSC na Taça de Portugal. 
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 Realizou-se no mês de março, o Torneio de Judo 
“Cidade da Lagoa”. Um torneio que faz parte do calendá-
rio associativo da modalidade na ilha e que contou com 
a participação de mais de cem jovens dos vários clubes 
de São Miguel. 
 Esta foi mais uma prova que pretendeu dar maior 
visibilidade à modalidade, segundo fonte do Judo Clube 
da Lagoa. 
 Participaram jovens do Judo Clube de Ponta Delgada, 
o Clube Escolar Desportivo dos Arrifes, o Judo Clube da 
Ribeira Grande, do Clube Operário Desportivo e do Judo 
Clube da Lagoa, de vários escalões, dos 6 aos 18 anos. 
 Esta é uma modalidade que continua em crescimen-
to e com forte aposta na formação. 

DL 

Mais de cem atletas no Torneio de Judo “Cidade da Lagoa” 
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 Portugal no início do século XX era, essencialmen-

te, rural e analfabeto. A taxa de analfabetismo era   
muito elevada e os republicanos consideravam a       
religião católica, a par do regime monárquico, a princi-
pal responsável pelo atraso do país. A lei do divórcio 
publicada a 4 de novembro de 1910 e a obrigatorieda-
de do Registo Civil a 18 de fevereiro do ano seguinte 
foram preparando o país para a lei que causaria a    
maior rotura: a Lei da Separação do Estado das Igrejas, 
aprovada por decreto com força de lei, de 20 de abril 
de 1911, pelo Governo Provisório da República         
Portuguesa, e publicada no Diário do Governo do dia 
seguinte. 
 Esta provocou, naturalmente manifestações de   
júbilo por parte dos republicanos que contestavam a 
supremacia e a influência clerical. Esta lei além de ter 
colocado a religião no foro da família, separando-a do 
Estado, também permitiu que a República regulamen-
tasse e administrasse as atividades cultuais e, sobretu-
do, integrou na fazenda pública o riquíssimo patrimó-
nio da Igreja Católica.  
 O artigo 62.º da Lei da Separação estabelecia que: 
“Todas as catedrais, igrejas e capelas, bens imobiliários 
e mobiliários que têm si do ou se destinavam a ser    
aplicados ao culto público da religião católica e à      
sustentação dos ministros dessa religião (…), são decla-
rados, (…), e devem ser, como tais, arrolados e inventa-
riados, mas sem necessidade de avaliação nem de   
imposição de selos, entregando-se os mobiliários de 

valor, cujo extravio se recear, provisoriamente à guarda 
das juntas de paróquia ou remetendo-se para os      
depósitos públicos ou para os museus”. Para proceder a 
este inventário foram criadas comissões concelhias, na 
dependência direta do Ministério da Justiça, formadas, 
de acordo com o artigo 63º, pelo “administrador do 
concelho ou do bairro e do escrivão da fazenda, que 
poderão fazer-se representar por empregados seus, sob 
sua responsabilidade, servindo o primeiro de presidente 
e o segundo de secretário, e por um homem bom de 
cada paróquia, membro da respetiva junta, e indicado 
pela câmara municipal para o serviço dessa paróquia”. 
 Nos Açores a imprensa narra que esta lei, tal como 
aconteceu um pouco por todo o país, não foi aceite de 
forma branda, descrevendo muitas manifestações por 
todo o arquipélago, comprovando isto o fato dos arro-
lamentos solicitados não terem sido elaborados nos 
primeiros anos da lei. 
 No caso do Concelho da Lagoa os autos de arrola-
mento da Matriz de Santa Cruz, da Igreja Paroquial de 
Nossa Senhora dos Anjos de Água de Pau e da Igreja 
Paroquial de Nossa Senhora do Rosário foram elabora-
dos respetivamente de 26 a 28 de junho de 1916.  
 Assim, em Santa Cruz, a convite do administrador 
do concelho, a comissão era composta por João Mar-
tins Botelho, no cargo de presidente, o secretário de 
finanças do concelho, José de Viveiros Ferreira Júnior, 
como secretário da comissão e o cidadão Francisco 
Cabral de Melo, como homem bom devidamente no-
meado para tal fim. Francisco Botelho Falcão, da junta 
de paróquia da freguesia, ofereceu-se para dar todos 
os esclarecimentos que lhe fossem pedidos. Em Água 
de Pau a comissão era composta pelo mesmo presiden-
te e respetivo secretário sendo ainda nomeado, como 
representante local, o presidente da junta de paróquia 
da freguesia, Luís Gonzaga de Medeiros. O secretário 
da mesma junta de paróquia, António Guilherme de 
Almeida prontificou-se a prestar auxílio no procedimen-
to de tal rol. No caso do Rosário, como representante 
local, foi nomeado o presidente da junta de paróquia 
da freguesia, João Fragoso de Sousa. 
 No final de cada inventário fez-se menção à lei, que 
no seu artigo 112º alude o facto de serem enumerados 
de entre os bens descritos aqueles que não seriam es-
tritamente necessários ao culto público, mas cada uma 

das comissões certificou-se que todos os referidos bens 
eram indispensáveis ao culto. 
 

 
Sandra Monteiro   

CHAM – FCSH/NOVA-UAc  

Como era antigamente? 
AUTOS DE ARROLAMENTO 

APONTAMENTO HISTÓRICO 

Auto de Arrolamento 

Correspondência Recebida do Administrador do 

Concelho, 1916 

https://www.google.com/url?sa=D&oi=plus&q=https://www.google.com/maps/place/Tipografia%2BEsperan%25C3%25A7a/data%3D!4m2!3m1!1s0xb5cd5fb04e3cfed:0x800a55419c6599a7?gl%3DPT%26hl%3Dpt-PT
http://pt.wikipedia.org/wiki/Governo_Provis%C3%B3rio_da_Rep%C3%BAblica_Portuguesa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Governo_Provis%C3%B3rio_da_Rep%C3%BAblica_Portuguesa
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Carneiro  
 
A vida afetiva permite clari-

ficar os seus sentimentos e, com o     
outro elemento do par, permutará   
momentos de intensa paixão. 

A nível profissional poderá evoluir na 
carreira, marcando o seu sentido de 
liderança e evidenciando a sua capaci-
dade de iniciativa.  

Touro  
 
A vida afetiva harmonizada 

possibilita aproveitar a conjuntura    
positiva para conviver com amigos e 
expandir a relação amorosa. 

A nível profissional esta é uma ocasião 
próspera para realizar novos contatos 
e, com coragem, vai investir em novos 
desafios. 

Gémeos  
 
A vida afetiva reflete no 

presente as opções adotadas no passa-
do e o tempo ditará se as suas opções 
foram as mais corretas. 

A nível profissional analise racional-
mente todos os assuntos, também, 
programe as atividades com muita   
antecedência e concentração. 

Caranguejo 
 
A vida afetiva depende, em 

parte, da sua estabilidade emocional e 
capacidade de manifestar os seus     
fascinantes sentimentos.  

A nível profissional, em qualquer situa-
ção mais difícil, mantenha a serenidade 
e procure mostrar toda a sua grande 
imaginação.  

Leão 
 
A vida afetiva anuncia uma 

fase mais otimista e uma atitude mais 
assertiva, na sua forma de mostrar   
entusiasticamente todo o seu amor.  

A nível profissional aproveite este    
período extremamente produtivo para 
atingir os seus objetivos, trabalhando 
com eficiência e competência.  

Virgem 
 
A vida afetiva deve ser   

desenvolvida de acordo com os seus 
ideais e, de forma lucida, vai transfor-
mar positivamente as suas relações. 

A nível profissional mantenha os seus 
planos para o futuro e, com a determi-
nação aliada à autoconfiança, realizará 
os seus sonhos.  
 

Balança 
 
A vida afetiva está relacio-

nada com a sua capacidade de comuni-
car, conciliando o equilíbrio, a diploma-
cia e a verdade dos factos. 

A nível profissional é crucial definir   
metas a longo prazo e reunir os meios 
humanos / técnicos essenciais para 
atingir o sucesso. 

Escorpião  
 
A vida afetiva intensa e 

apaixonada concede a oportunidade 
para demonstrar toda a sua mágica e 
ardente sexualidade. 

A nível profissional obterá recompensas 
e reconhecimento, sempre que traba-
lhar com humildade, dedicação e     
honestidade.   

Sagitário 
 
A vida afetiva beneficia as 

relações alicerçadas na verdade e numa 
atitude mais compreensível, em relação 
ao outro elemento do par. 

A nível profissional vai encontrar as 
soluções necessárias para concretizar 
os seus sonhos, com tranquilidade e 
muita fé.  

Capricórnio 
 
A vida afetiva indica a   

importância de estabelecer uma       
relação amorosa justa e de acordo com 
o “ espirito” de ambos os parceiros. 

A nível profissional deve aproveitar as 
experiencias passadas e as suas        
aptidões pessoais para atuar com      
discernimento e sabedoria.  
  

Aquário 
 
A vida afetiva demonstra a 

necessidade de mudar e promover    
relacionamentos mais inteligentes,   
originais e cúmplices. 

A nível profissional estão favorecidos os 
envolvimentos em grupo e todos os 
projetos mais ambiciosos, relativos a 
longo prazo.  

Peixes 
 
A vida afetiva e familiar 

devem ser espaços de segurança, 
aprendizagem e aceitação da liberdade 
de todas as pessoas envolventes. 

A nível profissional, presentemente, 
pode aproveitar o seu bem-estar inte-
rior para realizar tarefas e evoluir     
afirmativamente na carreira. 
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Voos Low Cost vem          
facilitar os intercâmbios 

Pub 

ÚLTIMA LOCAL/ PUBLICIDADE 

 Com a abertura do espaço aéreo 
dos Açores e com a vinda das Low 
Cost, abriu-se uma porta aos intercâm-
bios entre equipas dos Açores e do 
continente. Isso mesmo já irá aconte-
cer no início do mês de maio e em  
junho, com a equipa de Veteranos do 
Operário a receber, na Lagoa, duas 
equipas do continente os convites con-
tinuam a surgir. 
 Segundo Paulo Eduíno, o presiden-
te recém-eleito da Associação de    
Veteranos do Clube Operário Desporti-
vo, em declarações ao jornal Diário da 
Lagoa, adianta que a 2 de maio será 
realizado um jogo amigável com a 
equipa de veteranos de Bensafrim e 
em junho será realizado um torneio 
quadrangular com a participação de 
duas equipas do continente, o         
Valecambrense e o Canelas 2010 de 
Gaia e duas de São Miguel, os vetera-
nos do Operário e do Santiago. 
 Refere o responsável que, culmi-
nando a deslocação que os veteranos 
do Operário fizeram ao norte do país, 
em setembro de 2014, a 26 e 27 de 
junho haverá um torneio quadrangular 
que ficará dividido entre Lagoa e Agua 
de Pau, desta forma homenageando 
um antigo colega que faleceu em     
janeiro, Laudalino Benevides, antigo 
jogador do Operário e que treinou 
igualmente a equipa do santiago. Paulo 
Eduíno diz ser uma demostração de 
unidade entre as duas freguesias. 

 Refere ainda que se trata de uma 
organização que acarreta uma grande 
responsabilidade mas que a associação 
tudo fará para que decorre pelo me-
lhor. 
 A Associação de Veteranos do Ope-
rário foi a eleições recentemente, sen-
do que Paulo Eduíno mantém a presi-
dência, embora se tenham registado 
algumas alterações nos órgãos direti-
vos. 
 O novo elenco diretivo passou a ter 
mais elementos, face às alterações 
aprovados nos estatutos da associa-
ção. 
 As provas oficiais estão paradas, 
sendo que a equipa mantém os treinos 
às quarta-feiras. Pontualmente vai 
realizando jogos amigáveis enquanto 
aguardam o surgimento de provas   
oficiais. 
 Paulo Eduíno reforça que, as    

equipas interessadas em realizar jogos 

amigáveis aparecem em maior núme-

ro, principalmente com a entrada dos   

voos low cost, uma nova característia 

nas acessibilidades que faz com que 

poderá haver mais jogos com equipas 

do continente, mantendo viva a viven-

cia e mística do futebol de veteranos. 
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Lions da Lagoa levam tema 
da sexualidade à escola 

 O Lions Clube de Lagoa (Açores) 
organizou, recentemente, oitenta    
rastreios de Saúde, na Vila de Água de 
Pau, Concelho de Lagoa, no âmbito do 
seu programa Educação para a Saúde. 
 Envolvendo diversas especialidades 
o rastreio geral de Saúde registou as 
seguintes frequências: cardiovascular e 
diabetes, 28 pessoas; obesidade, 26 
pessoas; visão, 15 e cárie 11 pessoas.  
 O rastreio cardiovascular e da    
diabetes esteve a cargo das doutoras 
Ana Marques e Vanessa Aguiar, o da 
obesidade, a cargo da Dr.ª Maria João 
Eleutério, o da visão foi realizado pelas 
formandas do Lions Clube de Lagoa 
(Açores) e o da cárie a cargo dos      
doutores Luís Eleutério e Pedro Eleuté-
rio.  
 A realização do rastreio contou 
com a colaboração da Junta de Fregue-
sia da Vila de Água de Pau que disponi-
bilizou as respetivas instalações.  
 No âmbito desta mesma atividade, 
foram observados, também, alguns 
animais de companhia. A observação 
veterinária foi realizada pelo Dr.º Fran-
cisco Teves. 
 Ainda no âmbito deste programa 
de Educação para a Saúde, o Lions 
Clube de Lagoa realizou, na Escola    
Secundária de Lagoa (ESL), uma pales-
tra subordinada ao tema Doenças Se-
xualmente Transmissíveis, apresenta-
da pela Dr.ª Sandra Medeiros e que 
contou com a participação de um    
grupo de alunos dos 11.º e 12.º anos 

daquela escola secundária. 
 Em declarações ao jornal Diário da 
Lagoa, o presidente do Lions Clube de 
Lagoa, Jorge Stone, diz ser esta mais 
uma das muitas atividades desta     
instituição, inserida no seu plano de 
atividades, sendo a saúde uma das 
vertentes mais importantes. 
 Jorge Stone refere que a instituição 
tem uma grande preocupação com a 
juventude daí, também, a estreita    
ligação existente com a Escola Secun-
dária, por forma a contribuir para uma 
melhor informação. 
 A Educação Sexual é um tema que, 
segundo o presidente do Conselho 
Executivo da ESL faz parte dos conteú-
dos escolares, um tema que é aborda-
do pela equipa de saúde escolar e que 
tem desenvolvido várias ações neste 
âmbito. Ações que são desenvolvidas 
pelos elementos da equipa ou por   
convidados. 
 Segundo Alexandre Oliveira o tema 
também é abordado nas aulas de    
ciências, adequados a cada faixa     
etária, tratando - se de um conteúdo 
obrigatório e que está na ordem do dia 
recorda o responsável, reforçado que 
nesta escola está a ser desenvolvido, 
sendo que ações como a que foi reali-
zada pelo Lions Clube de Lagoa,       
acabam por complementar as informa-
ções aos alunos. 
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