
A jogar em casa, o Clube da Lagoa conquistou  o 3º lugar na Taça de Portugal.  
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Clube de Santa Cruz 
alcançou o pódio 
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Ano II / nº14 | Preço: Gratuito | Periodicidade: Mensal  | www.diariodalagoa.com | www.facebook.com/diariodalagoa |  Diretora: Suzi Moniz  | MAIO 2015 

Pub 

http://www.nelag.pt 

Cidade de Lagoa  
assinalou o 3º aniversário 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Especial “Antero - para 
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Lagoa assinalou 3º aniversário de elevação a cidade 

 A Cidade de Lagoa assinalou, a 11 de 
abril, o seu terceiro aniversário de ele-
vação a cidade. Tratou-se de uma data 
que foi assinalada com uma inaugura-
ção e a respetiva sessão solene.  
 Em dia de feriado municipal no con-
celho de Lagoa, a autarquia inaugurou o 
Posto de Turismo do Mar, no Porto da 
Caloura. 
 Na ocasião, a autarca salientou “a 
importância deste Posto de Turismo, na 
sua relação com o Mar, sendo este um 
recurso estratégico  que visa, de algum 
modo, vender e promover aquilo que de 
melhor temos: o mar. É, assim, um es-
paço de oferta não só ao turista que nos 
visita, mas também ao turista local” 
 Para a edil lagoense, “o no-
vo equipamento público é uma oportu-
nidade para abrir portas a um recurso 
como o mar, numa zona especial para o 
concelho de Lagoa, isto porque o porto 
da caloura é, do ponto de vista turístico, 
um dos espaços mais nobres do conce-
lho, que associa um porto de pescas, 
uma zona balnear, privilegiada para a 
prática de mergulho,  sendo também 
um espaço reconhecido como um sítio 

de importância comunitária,” conside-
rando por isso este ser o local certo 
para a sua realização. 
 A realização deste equipamento está 
inserido num projeto de grande dimen-
são do município de Lagoa que tem por 
base o reordenamento de toda a sua 
orla costeira. Disso é exemplo a requali-
ficação da zona da Baixa d´Areia, que 
passou a ser uma infraestrutura singular 
na ilha pelas suas excelentes condições. 
 Outros projetos foram ainda relem-
brados para serem executados no futu-
ro,  como é o caso do passeio maríti-
mo da cidade de Lagoa, 
que aguarda os Fundos Comunitários 
para o seu avanço, bem como já foi cria-
do um grupo de trabalho para estudar a 
requalificação de toda a zona da Baía de 
Santa Cruz. 
 Cristina Calisto Decq Mota frisou 
que com estes projectos “o município 
concluí um projeto que é grandioso e de 
valorização da nossa frente marítima e 
de toda a orla costeira do concelho de 
Lagoa, garantindo assim uma oportuni-
dade de privilegiar e dignificar aquilo 
que se tem de melhor que é esta rela-

ção única com o mar.” 
 No âmbito da sessão solene da pas-
sagem deste 3º aniversário, o conferen-
cista convidado foi o Prof. Dr. António 
Sampaio da Nóvoa que aludiu na sua 
palestra a temática sobre “ A educação 
e o futuro”.  
 Segundo a autarquia, a opção do 
tema surgiu por se entender que a edu-
cação tem um papel fundamental na 
sociedade. “Não é suficiente falar de 
progresso e modernização sem associar 
a educação. É a educação que permite 
que as sociedades sejam modernas e 
tenham progresso”.  
 A presidente do Município assume 
que a Lagoa irá ganhar muito por ter 
passado de Vila a Cidade, mas entende 
que há que começar a ter um discurso 
positivo em volta do tema cidade. “Há 
muitas pessoas que sentem vergonha 
de evocar esta palavra, mas mais do que 
nunca é necessário acabar com esta 
ideia”, defende.  
 Cristina Decq Mota diz que a este 
estatuto de cidade, que se calhar não é 
visível no momento atual, só será pode-
rá ser reconhecido daqui a alguns anos. 

 A autarca diz acreditar que, no âmbi-
to dos novos fundos comunitários, este 
estatuto irá fazer a diferença para justi-
ficar alguns projetos para a cidade e 
concelho.  
 A autarca recorda que a Lagoa foi 
dos concelhos que mais cresceu em 
termos populacionais e se isso aconte-
ceu é porque as pessoas encontram 
condições para viver. “Temos ainda zo-
nas de expansão que permite crescer 
ainda mais”.  
 Cristina Decq Mota ressalva que “as 
pessoas passam cada vez mais os seus 
dias na Lagoa, mesmo aquelas que tra-
balham noutros concelhos, começam a 
escolher a Lagoa para passar os seus 
fins-de-semana, das nossas zonas de 
laser, das zonas recreativas, da oferta 
cultural e recreativa que a autarquia 
oferece”. 

DL/CML 

A sessão solene comemorativa do terceiro aniversário de elevação a cidade teve lugar no Convento dos Franciscanos, na freguesia de Santa Cruz, Lagoa. 

Posto de Turismo do Mar no Porto d Caloura, Água de Pau. Prof. Dr. António Sampaio da Nóvoa foi o conferencista convidado . 

Fotos:  DL 
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Entrevista à vencedora do concurso do mês de março 

 No âmbito do concurso “O leitor do 
mês” a professora Ana Paula Ferreira, 
colaboradora da biblioteca, entrevistou 
no dia nove de abril a aluna Andreia 
Raposo, da turma do 3.º I, vencedora do 
mês de março. 
Profª Ana:— Bom dia Andreia! 
Andreia: — Bom dia! 
Profª Ana: — Como te sentes por teres 
sido eleita a leitora vencedora do mês 
de março? 
Andreia: — Eu sinto-me muito feliz! 
Profª Ana: — Gostas de ler? 
Andreia: — Sim, eu gosto muito. 
Profª Ana: — Onde costumas ler? 
Andreia: — Em casa, no meu quarto. 
Profª Ana: — O que sentes quando lês 
um livro? 
Andreia: — Eu imagino-me a participar 
na história e divirto-me muito. 
Profª Ana: — Quais são os teus livros 

favoritos? 
Andreia: — A Bruxa Esbrenhuxa e A 
Branca de Neve. 
Profª Ana: — Da obra que leste A Bruxa 
Esbrenhuxa, qual foi a tua personagem 
preferida? Justifica. 
Andreia: — A Bruxa, porque achei muito 
engraçado ela ter feito caracolinhos ao 
seu gato Fagotes. 
Profª Ana: — A ilustração que fizeste da 
história A Bruxa Esbrenhuxa está muito 
bonita. Consideras importante a ilustra-
ção num livro? 
Andreia: — Sim, porque ajuda-nos a 
compreender melhor a história. 
Profª Ana: — O que gostarias de ser 
quando fores mais crescida? 
Andreia: — Eu gostaria de ser professo-
ra de Matemática nesta escola. 
Profª Ana: — Achas a leitura importan-
te? 

Andreia: — Sim, para eu saber ler bem e 
mais tarde ajudar-me a ser uma boa 
professora. 
Profª Ana: — Se tivesses de oferecer um 
livro a um (a) amigo (a), qual escolheri-
as? 
Andreia: — A Bruxa Esbrenhuxa. 
Profª Ana: — Gostaria que completasses 
a seguinte frase: Um livro é… 
Andreia: —“…um amigo”. 
Profª Ana: — Obrigada pela entrevista! 
Espero que consigas concretizar o teu 
sonho de um dia seres professora de 
Matemática. Desejo que continues a 
divertir-te com “o mundo mágico dos 
livros”. Até à próxima! 
Andreia: — Adeus. 
 

Ana Paula Ferreira 
EBI Água de Pau 

Vencedora do concurso do mês de março. 

Livro… 

Um Amigo 

Para Brincar 

Sonhar e Sorrir! 

Uma das melhores ilustrações do concurso do mês de março. 
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 Numa crónica mensal tende-se a 

privilegiar o tema considerado mais 
marcante no mês findo o que, neste 
caso, não oferece dúvidas: o último 
naufrágio em massa de imigrantes no 
Mediterrâneo. 
 Muito se tem escrito sobre o assun-
to destacando necessariamente o dra-
ma humano de explorados da vida que 
fogem para uma réstia de luz ao fundo 
de uma travessia muitas vezes fatal e 
acusando invariavelmente a Europa de 
nada fazer para prevenir a tragédia que 
se repete e de que se deveria envergo-
nhar. Ora, se em relação ao reconheci-
mento do desespero e desgraça de 
tantas pessoas iguais a nós que mor-
rem à nossa porta, a unanimidade é 
fácil e apenas as palavras são escassas 
para descrever os sentimentos que nos 
invadem, o mesmo já não se verifica 
em relação ao segundo aspecto. 
 A culpabilização da Europa pode ser 
entendida como um grito de revolta 
pela impotência de cada um e de apelo 
a uma entidade poderosa que, como 
tal, deverá ser capaz de agir eficazmen-
te; pode ser entendida também como 
mera expressão do que se vai instituin-
do como moda intelectual e um politi-
camente correcto. Ditada pela emoção 
ou pelo eurocepticismo, a culpabiliza-
ção não faz a unanimidade e surpreen-
de-me que seja simplisticamente pre-
gada por profissionais da comunicação 
social e comentadores políticos que 
deveriam assumir a sua responsabilida-
de informativa e pedagógica. 
Sem admitir a mais remota desvaloriza-
ção da tragédia ou permitir que nos 
demitamos da urgência de a travar, 
considero indispensável uma análise 
objectiva e global da realidade para 

uma acção eficaz, nomeadamente para 
a urgente elaboração de uma política 
de imigração da União Europeia. Esta 
terá de tomar em conta vários aspec-
tos que têm sido subestimados, entre 
os quais aponto alguns. A permissão de 
entrada de imigrantes na Europa é 
apenas um acto que obriga ao desen-
cadear de um processo de disponibili-
zação de condições dignas de vida, ou 
seja, casa e assistência social, ensino 
da língua e emprego, etc. A Europa 
tem actualmente cerca de 120 milhões 
de pobres ou pessoas em risco de po-
breza (mais de um quinto da popula-
ção) e ninguém quererá aumentar este 
número pelo que importa investir re-
cursos financeiros suficientes não para 
um visto de entrada mas para um pro-
cesso de acolhimento. A ausência des-
te não permite a integração, e a exclu-
são social, além de impedir a realização 
pessoal, constitui um factor de desa-
gregação social, agravado quando os 
factores culturais são muito díspares 
como é o caso. Estes aspectos conver-
gem na necessidade de controlo de 
fronteiras reforçada num presente em 
que as acções terroristas e de violência 
urbana se vão multiplicando e até 
quando se sabe que o Estado Islâmico 
ameaçou fazer entrar os seus comba-
tentes pelo Mediterrâneo, ao abrigo de 
imigrantes económicos…  
Neste contexto, considero que as qua-
tro linhas de actuação anunciadas re-
centemente pelo Conselho Europeu 
para uma política europeia de imigra-
ção dão um passo na direcção certa, 
intervindo ao nível das causas e das 
consequências, acolhendo sem abdicar 
de limitar. São elas: reforçar a presença 
no mar, triplicando o orçamento, o que 
deverá minimizar o número de aciden-
tes; combater o tráfico de pessoas na 
sua origem, através da identificação e 
destruição das suas embarcações, o 
que deverá reduzir o tráfico; controlar 
fronteiras e reforçar a cooperação com 
os países de origem dos imigrantes 
ilegais, o que deverá limitar o número 
de imigrantes; reforçar a solidariedade 
europeia, distribuindo os imigrantes 
ilegais por todos os Estados membros. 
 É um passo importante mas apenas 
isso. Importa fazer caminho e não po-
demos ficar à espera de nova tragédia 
para dar o passo seguinte… 
 

www.mpatraoneves.pt 

Para uma política europeia de imigração 

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

Poemas de João Silvério  
“Um velho abandonado” 

1 
Certo velhinho andava 
Com um cajado na mão 

À procura de quem o dava 
Um pouco de roupa e pão 

2 
Sua história me contou 

E pediu-me para a escrever 
Num rosto triste desatou 

Com suas lágrimas a correr 
3 

Eu já perdi os meus brilhos 
Diz o velhinho amargurado 
Com amor criei meus filhos 
E fui por eles desprezado 

4 
Eu sempre fui educado 

Como eduquei os filhos meus 
Agora sou maltratado 

Só me resta o amor de Deus 
5 

Com carinho amor e empenho 
Tudo os dava a sorrir 

Hoje quer comer e não tenho 
Nem cama para dormir. 

6 
A mulher que Deus me deu 

Muito nova foi pro além 
Com 30 anos faleceu 

Fiquei eu como pai e mãe 
7 

Até que meus filhos se casaram 
Tal como eu me casei outrora 

Na minha casa ficaram 
E pusera-me de lá para fora 

8 
Para o nome deles tudo passei 

Minha casa terra e dinheiro 
Mas no mal nunca pensei 
Por ser um pai verdadeiro 

Agora que velho fiquei 
A dormir num velho celeiro 

9 
Sinto tanto esta mágoa 

Que me rebenta o coração 
Quando tenho sede bebo água 
Mas falta me um pouco de pão 

10 
Tudo na vida se transforma 

Quando um velho doente cai 
Gastam a minha reforma 
E não se lembram do pai. 

11 
Vejo minhas mãos a tremer 
Minhas pernas já cansadas 

Eu já mal posso ver 
Já sinto as vistas pesadas 

12 
Sei que não é nenhum castigo 
O que passo neste momento 

Peso a Deus que é bom amigo 
Que me tire deste sofrimento 

13 
Sei que um dia chegará ao fim 

Estes dolorosos passos 
Quando Deus se lembrar de mim 

E me receber nos seus braços 
14 

Os que sofrem serão bem -
aventurados 

Como na Bíblia está escrito 
Tal como serão consolados 
O doente, o triste e o aflito 

15 
Ainda assim eu os perdoe 

Como pai sinto amor sem fim 
E que Deus os abençoe 

Mas não se esqueça de mim. 
16 

Depois de a história me contar 
Ainda estava chorando 
Quis tanto me abraçar 

Depois continuou caminhando 
17 

Pobre velho abandonado 
Me pareceu bom companheiro 

Mais tarde foi encontrado 
Morto no velho celeiro 

18 
Quem nesta miséria cai 

Por filhos de mau coração 
Porque quem faz isso a um pai 

Não merece ter perdão 
19 

O que vos escrevi aqui 
Foi por João Silvério Sousa 

Tantos filhos que estão para aí 
Que hoje fazem a mesma coisa. 



Fotos e texto: Carlos Brum Melo 
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 Carlos Brum Melo, jurista na 
Seção Regional dos Açores do 
Tribunal de Contas, é natural de 
Ponta Delgada e move-se pelo 
mundo procurando eternizar-se 
naquilo que vê através da foto-
grafia.  
 Elegendo a fotografia de   
viagem como a sua forma de   
expressão, percorre os diversos 
segmentos da fotografia de rua, 
noturna, abstrata, arquitetura e/
ou natureza, como instrumentos 
para a sua intervenção. 
 As suas melhores fotografias 
foram tiradas de improviso, por 
isso procura estar preparado, 
custe o que custar. Em constante 
aprendizagem, já fotografou em 
locais como os Açores, grandes 
capitais europeias, Macau, Hong 
Kong, Tailândia e Finlândia. Deste 
último trabalho, teve oportunida-
de de publicar um portfólio de 12 
fotografias numa das mais presti-
giadas revistas de fotografia naci-
onal, O Mundo da Fotografia, na 

sua edição de março do corrente 
ano. 
 Em constantes projetos foto-
gráficos, os mais recentes tiveram 
as suas raízes no festival de músi-
ca Tremor, em Ponta Delgada, e 
com os romeiros de Santa Cruz da 
Lagoa. 
 O projeto fotográfico dos Ro-
meiros de Carlos Brum Melo, ini-
ciado este ano, com o rancho de 
Santa Cruz da Lagoa, partiu de um 
desafio lançado pelo próprio de 
retratar com consistência e eleva-
da dignidade esta tradição micae-
lense, profundamente enraizada, 
que enaltece o culto, a capacida-
de de sacrifício físico, a libertação 
material e a generosidade de um 
povo açoriano. À reportagem, 
procurou aliar a componente 
artística introduzindo as suas   
técnicas, captando sentimentos, 
traços, linhas e cores, sempre 
únicos. Não obstante ser um  
tema já abordado, cada rancho 
tem os seus próprios elementos, 

as suas próprias particularidades, 
momentos e compromissos que 
os fazem realizar uma viagem 
espiritual pela ilha de São Miguel, 
num percurso individual, que se 
torna familiar, com reflexos    
comunitárias. Com o seu olhar   
único, pretende assumir com os   
Romeiros um projeto de longa 
duração, captando momentos 
únicos, num contributo para o 
espólio regional desta tradição  
  
 Conheça melhor o autor  em: 
 
https://www.facebook.com/
brumphotos  

Portfólio Temático - Romeiros de Santa Cruz 
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 A “Sopa Pescador”, confecionada 
por Teresa Almeida, representando o 
“Varandas da Avenida”, foi a sopa   
vencedora do II Festival de Sopas de 
Água de Pau. 
 Este foi mais um evento promovido 
pela Associação Criativa e Promotora 
de Eventos Culturais “Os Quiridos”. 
 Tendo sido a primeira edição, reali-
zada no ano transato, um sucesso e a 
elevada procura por parte da popula-
ção, a associação decidiu realizar uma 
segunda edição este ano. 
 Segundo Ângela Vieira, esta segun-
da edição acabou por ser um sucesso, 
superando todas as espetativas. 
 A responsável pela Associação com 
sede na Vila de Água de Pau, concelho 
de Lagoa (Açores), referiu que a procu-
ra abrangeu várias idades, desde os 

mais novos aos mais velhos. 
 De referir que os eventos organiza-
dos pela associação servem para anga-
riação de fundos, por forma a ajudar 
na organização das várias atividades da 
associação. 
 Em declarações ao Jornal Diário da 
Lagoa, Ângela Vieira projeto o próximo 
projeto da associação, nomeadamente 
na área do teatro. 
 A responsável referiu que a associa-
ção tem vindo a retirar da gaveta tradi-
ções e projetos esquecidos e que têm 
recebido o aplauso da população. 
 A Associação Criativa e Promotora 
de Eventos Culturais “Os Quiridos” foi 
fundada a 8 de janeiro de 2013 na Vila 
de Água de Pau. 

Festival de Sopas em Água de Pau 
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— Clube Náutico celebra 20º anos 

 Foi a 20 de abril que o Clube Náuti-
co de Lagoa festejou o seu 20º aniver-
sário. Um clube que tem vindo a evolu-
ir, principalmente com a alteração de 
instalações. 
 Segundo o presidente da direção 
do clube, Paulo Rego, o clube disponi-
biliza uma série de atividades.  
 Entre os cerca de 25 atletas inscri-
tos, alguns são federados e já com 
bons resultados. 
 Recorde-se que foi a 20 de abril de 
1995 que o Clube Náutico promulgou 
os seus estatuto, constituindo-se como 
associação, tendo como objetivo pro-
mover atividades náuticas para os la-
goenses e para todos os que visitam a 
Cidade de Lagoa. 
 Ainda antes da sua fundação for-
mal, o clube promove a atividade da 

vela de formação e competição, nos 
seus escalões mais baixos. 
 Com a fundação oficial, o clube 
vem alargando e desenvolvendo outras 
modalidades, nomeadamente o wind-
surf e o surf, a canoagem, a natação e 
atividades subaquáticas. No ano de 
2012, o Clube Náutico de Lagoa com o 
apoio da Câmara Municipal de Lagoa, 
inaugurou a sua nova Sede, situada no 
Portinho de São Pedro. 
 Trata-se de um clube desportivo 
que ao longo destes 20 anos tem vindo 
a desenvolver, um trabalho ímpar para 
os cidadãos lagoenses, no desenvolvi-
mento de atividades relacionadas com 
o mar. 

A concurso estiveram 18 sopas. O Clube Náutico tem cerca de 80 sócios e 25 atletas inscritos. 
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 Há muito que os Açores almeja-

vam uma verdadeira abertura ao mun-
do. Região de acesso quase equidistan-
te da Europa e da América do Norte, 
os habituais fluxos de passageiros das 
companhias aéreas priorizavam justa-
mente um universo difuso e cada vez 
mais heterogéneo, na sua ligação com 
a terra-mãe, nos seus costumes, na 
miscigenação com comunidades     
autóctones: a diáspora. 
 Finalmente o espaço aéreo do    
arquipélago foi aberto à iniciativa livre, 
projetando um campo concorrencial e 
por isso mais competitivo e mais 
agressivo. As companhias aéreas de 
baixo custo mostraram-se interessadas 
na exploração de um “nicho” apetecí-
vel de mercado, aproveitando o      
descontentamento dos locais com os 
elevados preços de bilhetes de avião, 
por um lado, e a curiosidade crescente 
dos que, na maioria dos casos por   
razões estritamente económicas, ainda 
não tinham tido a oportunidade de 
demandar a região, por outro. 
 Chegam voos, com taxas de ocupa-
ção crescentes e, para alguns dos mo-
mentos do “Verão IATA” a rondar os 
noventa a cem por cento, chegam   
turistas e curiosos, chegam profissio-
nais das viagens e das decobertas ou 
simples viajantes de ocasião. E se uns, 
no arquipélago, fazendo da memória 
curta um dos seus atributos, se apress-
sam a relembrar “centralismos” micae-
lenses ou, noutro âmbito, a questionar 
comportamentos dos novos visitantes, 
outros aproveitam para esfregar as 
mãos e tentar aproveitar a vaga,      
potenciando os produtos e baixando, 
inclusivamente, os preços ao consumi-
dor final. 
 Resta perceber se há, ou não, uma 
estratégia efetivamente concertada 
para o desenvolvimento sustentado e 
sustentável da atividade turística como 

um dos pilares da economia regional, 
para lá do “show off” (algum de ques-
tionável retorno efetivo) dos apoios 
milionários ao SATA Rallye Açores, ao 
Red Bull Cliff Diving ou ao SATA Azores 
Surf Pro. Se há uma ideia de turismo e 
de turistas, se há concertação entre 
agentes a montante e a jusante de 
uma simples visita de um novo passa-
geiro de “low cost” ao arquipélago. 
 Comecemos pelo princípio: o que 
podem vender os Açores como atribu-
tos? Não podem, certamente, vender 
o seu clima. É incerto, é imprevisível, é 
extremamente húmido e não oferece 
garantias de uma estadia de praia ou 
de momentos de exuberante exposi-
ção solar. Portanto, a “massificação” 
não é o conceito a seguir, não é ele-
mento primordial a observar na estra-
tégia. 
 A região pode apostar no turismo 
de ambiente, na venda da paisagem, 
da natureza. Pode apostar no turismo 
cultural e religoso, considerando a 
tradição diversa de algumas ilhas e a 
capacidade de atração de turistas que 
um conjunto de atividades e celebra-
ções nesses âmbitos poderão ter. Pode 
apostar no turismo de mar, pela ampla 
paleta de ofertas a esse nível que    
vários locais do arquipélago possibili-
tam. 
 Estas são as áreas de segmentação 
que devem merecer uma aposta clara, 
estruturada e válida, e que envolva 
todos os operadores do setor. Chega-
dos aqui, deparamos com outra         
imperiosa necessidade da imagem 
turística açoriana: a qualificação... E 
este será, porventura, o aspeto em 
que mais passos terão ainda de ser 
dados, em que mais ações deverão ser 
implementadas para conseguir ombre-
ar com destinos turísticos “à priori” 
mais apetecíveis e, sobretudo, em que 
o sorriso é palavra de ordem nos agen-
tes desta indústria. 
 O elemento humano é determinan-
te: o seu conhecimento do mercado, a 
sua preparação, a sua simpatia, a sua 
disponibilidade. E nos Açores essa é 
uma pecha. Uma pecha grave, e que 
macula (quase) decisivamente a       
análise global da região como destino 
privilegiado. A aposta no treino dos 
profissionais que efetuam a última 
ligação entre o produto e o cliente 
final é tão fundamental que, se for 
descurada, poderá colocar em causa 
todo o esforço entretanto efetuado, 
todas as campanhas, todas as esperan-
ças, todo o edifício. Com ou sem “low 
cost”. 

 Segmentar e qualificar  

Por: Rui Almeida 
——————————–—————–—— 

__________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ 
Pub 

 O Poder Local Democrático repre-

senta a essência da Democracia na sua 
expressão mais próxima dos cidadãos, 
cujo exercício é legitimado pela esco-
lha do povo, feita através de eleições 
livres. 
 Em 1974, o ato revolucionário das 
Capitães do MFA veio restituir a liber-
dade aos portugueses, consagrar direi-
tos, promover mudanças positivas nos 
valores e nas mentalidades e impulsio-
nar transformações económicas e soci-
ais. 
 O Poder Local é assim parte inte-
grante do regime democrático e do 
seu sistema de poder. É uma conquista 
que viu consagrada na Constituição da 
República os seus princípios Democrá-
ticos. 
 Face a tudo isto e, fazendo uma 
pequena retrospetiva, como vejo hoje 
a Lagoa de há 41 anos atrás? 
 Refiro-me, claro, ao meu caso con-
creto! 
 Cresci numa rua poeirenta, de   
terra batida, onde nem sempre havia 
água disponível. Criei-me numa artéria 
lagoense, onde era raro a passagem de 
carros, mas mesmo assim, recordo-me 
de ter sido atropelado por uma mota. 
Fazia a minha higiene pessoal numa 
pana com água, porque os rendimen-
tos eram poucos para o “luxo” de uma 
casa de banho. 
 Sendo bem verdade que não andei 
descalço, mas o mesmo não posso 
dizer do meu avô materno. 
 Esta é a Lagoa de que me recordo, 
há cerca de 41 anos atrás, com cami-
nhos de terra batida e esgotos a céu 
aberto, com escolas sem condições e 
equipamentos básicos. Uma terra de 
lavradores e camponeses de pés des-
calços, que andavam em carroças com 
bilhas ou de sacho às costas. Uma   
Lagoa onde os atletas, unidos pela 
vontade, defendiam a bandeira de um 
clube de futebol, procurando o golo 

através de uma bola escondida na po-
eira de um campo de terra batida e 
sem balneários condignos. Uma Lagoa 
de pescadores que partiam à busca do 
seu ganha-pão pelo mar fora, em em-
barcações sem as condições de hoje. 
 Esta era a Lagoa de há 41 anos e no 
decorrer dos mesmos, constatámos 
que mudámos, crescemos, evoluímos 
e modernizámos muito! 
 A vila operária é hoje cidade, a 
mais jovem cidade do país! Resultado 
do seu desenvolvimento em termos 
demográficos, sociais e culturais e de 
crescimento económico. 
 Quatro décadas depois, a Lagoa 
mudou, agora detém modernos equi-
pamentos e dispõe de infraestruturas 
de qualidade que servem diariamente 
a sua população. 
 Vivemos numa Lagoa com estradas 
pavimentadas, com saneamento bási-
co acessível, com escolas que reúnem 
condições e equipamentos de excelên-
cia, com lavradores que trabalham em 
melhores condições, temos acesso a 
cuidados de saúde dignos. 
 Orgulhamo-nos de poder ver os 
atletas praticar desporto em equipa-
mentos desportivos renovados, temos 
instituições dinâmicas que procuram 
resolver os problemas da população e 
vemos os nossos pescadores com me-
lhores frotas e modernos portos de 
pesca. Usufruímos de água com quali-
dade e abundância e assistimos ao 
tratamento dos resíduos num aterro, 
em detrimento das lixeiras a céu aber-
to com as quais antes convivíamos. 
 Na verdade, nestes anos de conví-
vio entre a Democracia e o Poder Lo-
cal, assistimos a profundas mudanças 
infraestruturais e sociais que vieram 
proporcionar a melhoria das condições 
de vida da população em geral. 
 Apesar das dificuldades que muitas 
famílias e empresas sentem, é inegável 
que hoje vemos uma Lagoa desenvol-
vida e vivemos numa Lagoa com mais 
qualidade de vida. 
 Desenvolvimento e progresso    
devem por isso ser a bandeira de um 
verdadeiro estado democrático que 
pugna pelo bem-estar das pessoas! 
 E neste dia, em que se assinala 41 
anos do 25 de abril, numa altura em 
que o próprio Estado renega os princí-
pios constitucionais, é fundamental 
unirmo-nos numa só voz, tanto os   
responsáveis políticos, como os cida-
dãos em geral, para entoar os valores 
de abril, aqueles que foram a principal 
bandeira da Revolução dos Cravos! 

A reforma da banca 

Por: João Ponte 
——————————–—————–—— 
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 A Câmara Municipal de Lagoa, em 

parceria com a Escola Secundária, inau-
gurou a 18 de abril a VII edição da Feira 
do Livro, um evento que tem vindo a 
assumir uma importância crescente na 
área da educação e cultura do concelho 
e que, anualmente, tem uma temática: 
cinema, fotografia, literatura de        
viagens, são apenas alguns exemplos de 
temas de anos anteriores.  
 Mas há nomes que merecem estar 
sozinhos. Há nomes que são tão ricos, 
completos, tão cheios de tanto, que não 
precisam de se acompanhar de mais 
nada. Antero é um deles.  
 Porquê Antero? Porque coube-nos a 
glória desta ilha ter sido o seu berço [1]. 
Esta foi a sua ilha-mãe, a pátria “onde 
tudo nos ama, tudo nos ri”, conforme 
escreveu o poeta  [2]. Esta mesma pátria 
que levou cerca de 95 anos a concluir o 
monumento em sua homenagem, na 
sua cidade natal. 
 “Quando Antero de Quental dispa-
rou sobre a sua vida, todas as pombas 
ficaram no chão...” escreveu Emanuel 
Jorge Botelho, numa das suas crónicas. 
Em linhas mais à frente relata o seguin-
te episódio: 
 “Em ano que já cá não está, ia eu a 
rasgar a miserável tristeza que, há mui-
to, sitia o Campo de São Francisco, 
quando deparei com um casal em frente 
do banco de Antero.  
 Ela vinha de máquina fotográfica ao 
peito e ele, num rodopio imbecil,      
sentou-se, abriu os braços, e disse em 
voz alta:  

«- Tira-me uma fotografia! Foi aqui que 
o gajo se suicidou!» 
 Quando a máquina fotográfica    
disparou, todas as pombas, feridas de 
vergonha, levantaram voo…”  [3]. 
 Urgia dar a conhecer a outras gera-
ções este “astro fulgurante das letras e 
do pensamento”, como referiu Manuel 
Ferreira, este insular responsável por 
uma das maiores revoluções literárias 
na história lusitana, pai de uma nova 
forma de poesia que Fernando Pessoa 
considerou não ser discípula de coisa 
alguma. Este homem enorme que     
Joaquim Araújo referiu beijar as lágri-
mas dos seus amigos como “nunca    
ninguém beijará jamais”.  
 Os seus “actos e factos devem con-
tar-se em voz alta” [4]. Foi justamente 
com este intuito, e com o propósito de 
prestar uma singela homenagem ao 
poeta, que a Câmara Municipal de    
Lagoa, através da Biblioteca Tomaz     
Borba Vieira, organizou a exposição 
“Antero – para além dos sonetos”,    
patente até 3 de maio no Convento dos 
Franciscanos.  As palavras de boas-
vindas a esta exposição couberam a 
José Couto, devoto de Antero, desde os 
13 anos de idade, e que vive o verbo 
vivo do poeta, filósofo e socialista.  
 Seria pretensioso que a exposição 
abraçasse aprofundadamente todas as 
áreas a que Antero se dedicou. Desta 
feita, o que se procurou foi dar a conhe-
cer o homem pelas suas palavras, pelas 
dos seus contemporâneos, pelas suas 
leituras, pela sua correspondência, pela 

música que o inspirou para alguns sone-
tos, pela sua obra. Numa exposição que 
se deseja não ser estática, antes senti-
mental e intelectualmente dinâmica, 
foram criados quatro núcleos temáticos, 
enriquecidos com painéis informativos, 
e que cumprem essencialmente duas 
funções: a emotiva e a didática.  
 A 11 de setembro de 1891, Antero 
suicidou-se com dois tiros, mas a sua 
alma permanece nas nossas gentes. É 
para prová-lo e também porque a arte é 
necessária, que o último núcleo designa
-se de Antero depois de Antero. Este 
inicia-se, justamente, com uma placa 
toponímica, aludindo à primeira home-
nagem póstuma feita pela cidade em 
que nasceu. A partir de então, temos o 
pretexto perfeito, se assim se pode   
dizer, para percorrer uma espécie de 
avenida com notas de imprensa póstu-
mas, que compreendem o período   
entre 1909 e 2015 [5], tributos de enti-
dades e obras de arte que surgiram das 
mãos de “insulanos da ilha de Antero”[6] 

que merecem ser olhadas com olhos de 
ver e de sentir. Canto da Maia, Domin-
gos Rebêlo, Raposo França, Tomaz    
Vieira e Urbano são os autores das 
obras que se apresentam neste núcleo.  
 Se a exposição se inicia com um   
dizer de José Bruno Carreiro, autor de 
uma das investigações mais minuciosas 
sobre o poeta, que nos transporta para 
a ligação de Antero com o mar e, conse-
quentemente, à ilha, finda com a      
crónica de Emanuel Jorge Botelho, cujo 
excerto já foi reproduzido neste artigo, 

ao lado da obra “Banco de Antero”, da 
autoria de Urbano. Esta forma de colo-
car um “fim” na exposição, não só nos 
reporta para o local onde colocou termo 
à vida, como pretende precisamente 
fazer-nos pensar no modo como, muitas 
vezes, o poeta tem sido indevidamente 
tratado na sua terra.  
 Lembremo-nos de Antero pela sua 
obra, quer a poesia quer a prosa, pelo 
contributo que trouxe à literatura, pelo 
seu espírito revolucionário e ideias     
socialistas, e pelo seu caráter. “É impos-
sível não ficar rendido perante a origina-
lidade do seu génio, o fulgor da sua    
personalidade e encanto pessoal pela 
grandeza moral que marcou todos os 
actos da sua vida”, disse-o Ana Martins. 
É também por isso que Antero de Quen-
tal deve ser lembrado e é também aí 
que deve ser encontrado.  
  
 

Teresa Viveiros 
  
 

________________________________ 
 

[1] Rebelo de Bettencourt, 1942. 
[2] Excerto de uma carta a Augusto Correia Bicudo 
(In. Ferreira, M., 2002).  
[3] Emanuel Jorge Botelho (2012). 30 Crónicas II. 
Ponta Delgada: Publiçor.  
[4] Vasconcelos Abreu, In Memoriam, 1993: 9. 
[5] Gentilmente cedidas por Teófilo Braga.  
[6] Expressão da autoria de Nestor de Sousa.  

 

________________________________ 

Breves apontamentos da exposição  
“Antero – Para além dos sonetos”  

Fotos: DL 
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 A abertura da VII Feira do Livro da 
Lagoa decorreu a 18 de abril, precisa-
mente no dia do nascimento de Antero 
de Quental. Neste dia, teve lugar a inau-
guração de exposições e momentos 
artísticos, destacando-se como sendo o 
momento mais alto a exposição intitula-
da “Antero – para além dos sonetos”. 
 No âmbito da exposição, foram     
também apresentadas ao público diver-
sas obras de artistas que se inspiraram 
no poeta-filósofo, designadamente de    
artistas como Canto da Maia, Domingos 
Rebelo, Tomaz Vieira, Raposo França, 
Urbano e Francisco Couceiro. Destaque 
ainda para a presença da primeira      
maquete para o monumento a Antero 
na sua cidade natal, da autoria de      
Teixeira Lopes. Estiveram também     
expostos alguns objetos pessoais do 
poeta, como os seus sapatos e relíquias 
anterianas. 
 A abertura oficial foi feita por José 
Couto que, há largos anos, tem-se      
interessado pelo trabalho do poeta. E 
porque as palavras de quem sabe são 
sábias, transcrevemos o que foi dito 
sobre Antero. 
 
 (…) É certo que com Antero partilho 
a conceção do universo e da história, do 
socialismo ético e assumidamente     
utópico, do pessimismo e do drama da 
vida, da genética de um pensamento 
insular marcado por diletâncias e nostal-
gias que nos impelem, a todo o momen-
to, a querer sair da ilha e voltar a ela. 
 Quem me conhece sabe o que Ante-
ro representa na minha vida. Ele mar-
cou profunda e indelevelmente, como 
nenhum outro, o que sou e no que me 
tornei. Sou, deste ponto de vista, filho 
de Antero, tal como o sou filho de meu 
pai e de minha mãe.  
 Mas daí a “botar faladura” sobre o    
nosso poeta Maior e aquele que consi-
dero ser a figura mais luminosa do     
nosso pensamento filosófico, político e 
cultural, parecia-me um atrevimento. O 

pudor e o medo de cair num certo pre-
tensiosismo quase impediu, pois, que 
fizesse o que agora aqui vos trago. Só a 
minha aguerrida teimosia na memória 
de Antero e a insistência da Teresa me 
obrigam a arriscar a libertação de todos 
estes complexos. 
 Como escreveu a Teresa «“Diz-se 
que “uma exposição deve contar uma 
história”; esta ambiciona contar a vida e 
a obra de Antero para além de. Ou seja, 
ir mais além dos aspetos pelos quais o 
poeta é conhecido, e esmiuçar aspetos 
que permitam ao público conhecer de 
forma mais profunda a essência da sua 
vida, bem como divulgar trabalhos» de 
artistas e estudiosos inspirados no poe-
ta-filósofo.” 
 Não vou, pois, falar-vos da vida e da 
obra de Antero; prefiro falar apenas do 
deslumbre que em mim provoca o      
poeta e o pensador. 
 Eça de Queirós, depois de uma des-
crição digna do retrato de Domingos 
Rebelo, referiu-se ao amigo de todas as 
horas, num texto de comovida homena-

gem póstuma, do seguinte modo:  
 
“(…) parei, seduzido, com a impressão 
de que não era aquele um repentista 
picaresco (…) – mas um Bardo, um     
Bardo dos tempos novos, despertando 
almas, anunciando verdades. (…)       
Deslumbrado, toquei o cotovelo de um 
camarada, que murmurou, por entre os 
lábios abertos de gosto e pasmo:  
– É o Antero!… 
Então, perante este Céu onde os escra-
vos eram mais gloriosamente acolhidos 
que os doutores, destracei a capa, tam-
bém me sentei num degrau, quase aos 
pés de Antero que improvisava, a escu-
tar, num enlevo, como um discípulo. E 
para sempre assim me conservei na   
vida.”[1] 
 
 Este é o Antero que ainda hoje nos 
deslumbra e fascina.  
 Dele falaram amigos e inimigos,    
admiradores e detratores, mas temos a 
sensação que Antero fica sempre para 
além de… 

 O espírito de Antero transcende-nos 
e o que se possa dizer dele esgueira-se 
por entre as nossas certezas, escapulin-
do-se no universo em direção ao        
Absoluto. 
 Há o Antero que não consegue esca-
par “ao temperamento insular, à solidão 
oceânica, ao isolamento propício à    
observação e à meditação contemplati-
va (…) de carácter místico, idealista e 
sentimental”[2] de quem é ilha dentro 
de si próprio; e há o mar tempestuoso 
do Antero das lutas sociais, das Confe-
rências do Casino, empolgado com o 
socialismo utópico de raiz proudhoniana 
e com o iberismo político. 
 Há o Antero de Coimbra, que andava 
ao ponto de gastar as botas, fulgurante 
e entusiasmado com as novas leituras e 
as novas ideias: de Kant e Hegel, até 
Leibniz, tudo era motivo de discussão 
daquela “geração que marchava         
sozinha”. Tudo era motivo de tudo     
revolucionar: da literatura à política; da     
Universidade à Cidade (polis); da Cidade 
ao Mundo; e do Mundo ao Universo.  
 E há o Antero, angustiado nas leitu-
ras de Schopenhauer e de Hartmann, 
que se atormenta porque a justiça    
demora, a liberdade não vem e o Abso-
luto é volátil.  
 Um espírito complexo, mas cheio de 
incompletudes; com uma lucidez       
brilhante, mas cheio de assumidas     
contradições; cheio de certezas no ima-
nente, numa busca perene do transcen-
dente. 
 Não seremos todos assim, cheios de 
antinomias? 
 
____________________________________ 
 
[1] Eça de Queirós, “In Memoriam – Um 
génio que era um santo” 
[2] Antero de Quental, Carta auto-biográfica 
a William Storck  
____________________________________ 

“Antero representa muito na minha vida.  
Ele marcou profunda e indelevelmente, como 
nenhum outro, o que sou e no que me tornei” 
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 Antero é desconcertante por isto 
mesmo. Porque expõe a nossa frágil 
condição humana, as nossas vãs certe-
zas, o nosso manancial de explicações 
do mesmo, a nossa denegação do Abso-
luto, a pretexto das nossas explicações 
lógicas.   
 Vivemos pressionados - dum lado 
pelo progresso e avanço das ciências, 
cujos enunciados e resultados alcança-
dos não se prestam a ser ignorados - 
mas, por outro lado, ávidos de explica-
ções metafísicas, espirituais e éticas, 
que nos impelem a outras considera-
ções do real. 
 Por tudo isto Antero é tão contem-
porâneo.  
 Profundamente influenciado pelos 
sistemas do idealismo alemão, parecia a 
Antero necessário conciliar estas       
tendências, aparentemente opostas e 
negando-se mutuamente.  
 É um facto: Ou bem que se encara o 
universo como algo mecânico e deter-
minado por um conjunto de leis funcio-
nais; ou bem que se encara o universo 
como algo espiritualizado, reflexo de 
uma realidade mais profunda que o 
fenómeno que se dá em matéria.  
 Mas para Antero ambas as conce-
ções perdem na sua exclusividade;    
optar por uma ou por outra deixa sem-
pre algo de fundamental por explicar. 
 Conciliar ambas as tendências anta-
gónicas do desenvolvimento intelectual 
permitindo uma síntese – seria essa a 
sua aspiração fundamental.  
 Quis então fechar um polígono num 
círculo. E, pasme-se, fê-lo! 
 A ideia fundamental de todo este 
processo será a ideia de dinamismo (na 
designação Anteriana: força). Assim, 
dum lado, o dinamismo físico, do outro, 
o dinamismo metafísico ou espiritual; 
sem deixarem de ser dois tipos de dina-
mismo diversos, poderiam ainda         

concentrar-se. O resultado, diz ele, 
“será, se assim se pode dizer, um espiri-
tualismo idealista, enxertado, para florir 
e frutificar, no tronco robusto do materi-
alismo. Superior à ciência como ideia e 
como critério, estará todavia na depen-
dência da ciência, que só lhe fornece a 
matéria prima que tem de ser elaborada 
especulativamente”.[3] 
 Não há uma divisão entre o homem 
e a realidade, nem entre a realidade 
produzida pelo homem e a realidade 
natural. A consciência e a liberdade   
humanas aparecem como um prolonga-
mento da natureza, tal como o direito 
aparece como um prolongamento da 
ordem natural.  
 Nas palavras de Antero "Uma ideia 
instintiva lateja surdamente, como uma 
pulsação de vida, nesse universo que a 
ciência mede e pesa, mas não explica: é 
a aspiração profunda de liberdade, que 
abala as molas estelares como agita 
cada uma das suas moléculas, que ani-
ma o protoplasma indeciso como dirige 
a vontade dos seres conscientes. É esse 
fim soberano, realizado em esferas cada 
vez mais largas, que torna efetiva a evo-
lução das coisas. […] O universo (…) 
transfigura-se: o seu movimento apare-
ce como uma sucessão e encadeamento 
de ideias e a sua imagem define-se co-
mo alma infinita das coisas.” [4] 
 
 O sentido de desenvolvimento da 
realidade é na direção do Supremo e 
Absoluto. A perfeição mais sublime é 
aquela que não tem restrições de sorte 
alguma e que, a tê-las, não são mais 
entendidas como restrições, mas como 
finalidade. 
 Alcança-se teleologicamente esse 
estádio de liberdade absoluta pela   
renúncia a toda a espécie de compro-
missos com o egoísmo. Ao justo, ao   
santo, cujas consciências constituem 

templos desta verdade e realidade, é 
dada a plenitude da transcendência. 
 Deste modo, cumpre Antero uma 
nova conceção de pensamento que 
compreende quer a natureza, quer o 
homem na sua individualidade e vivên-
cias irredutíveis; não transigindo com 
determinismos transcendentes, nem 
com construções rigorosamente lógicas 
do universo.  
 Esta nova conceção de um universo 
teleologicamente evolutivo não é alheia 
aos seus poemas, que são autênticos 
filosofemas deste novo pensar: 
 
 Através de mil formas, mil visões,  
O universal espírito palpita  
Subindo na espiral das criações! 
Ó formas! vidas! misteriosa escrita  
Do poema indecifrável que na Terra  
Faz de sombras e luz a Alma infinita! 
(…) 
Quando a Força, indecisa, se enroscava  
Às espirais do Caos, longamente,  
Da confusão primeira ainda escrava; 
Já ele era então livre! e rijamente  
Sacudia o Universo, que acordasse...  

Já dominava o espaço, omnipotente! 
(…) 
Ele viu o Princípio. A quanto nasce  
Sabe o segredo, o germe misterioso.  
Encarou o Inconsciente face a face,  
Quando a Luz fecundou o Tenebroso. 
Fecundou!... Se eu nas mãos tomo um 
punhado  
Da poeira do chão, da triste areia,  
E interrogo os arcanos do seu fado, 
O pó cresce em mim... engrossa... al-
teia...  
E, com pasmo, nas mãos vejo que tenho  
Um espírito! o pó tornou-se ideia! [5] 
 
 
 

________________________________ 
 

[3] Cfr. Antero de Quental, Tendências Gerais da 
Filosofia na segunda metade do século XIX  
[4]Cfr. Antero de Quental, Tendências Gerais da 
Filosofia na segunda metade do século XIX  
[5] Antero de Quental, Panteísmo, in: Odes 
Modernas  

________________________________ 

“Não há uma divisão entre o homem e a  
realidade, nem entre a realidade produzida 

pelo homem e a realidade natural” 
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 Antero foi sempre altivo e rebelde, contraditório e 
superador de teses e antíteses continuamente renova-
das. Mas a sua contradição aparente será a sua coerên-
cia mais profunda, na dialética da vida e da obra e na 
caminhada em busca da realização da liberdade mais 
profunda, sem deixar de denunciar forças ocultas,    
inconscientes e esperanças utópicas infinitas, como 
parte integrante do universo que ora faz profissão de 
fé, ora repudia:  
 
Para além do Universo luminoso, 
Cheio de formas, de rumor, de lida, 
De forças, de desejos e de vida, 
Abre-se como um vácuo tenebroso. 
A onda desse mar tumultuoso 
Vem ali expirar, esmaecida... 
Numa imobilidade indefinida 
termina ali o ser, inerte, ocioso... 
E quando o pensamento, assim absorto, 
emerge a custo desse mundo morto 
E torna a olhar as coisas naturais, 
À bela luz da vida, ampla, infinita, 
Só vê com tédio, em tudo quanto fita, 
A ilusão e o vazio universais. [6] 
 
 O Absoluto da sua poesia também é no inconscien-
te que se faz, na escrita automática e fluida, ainda que 
sob a rígida forma do soneto, mas que a cada passo 
parece negar-se propondo transcendencialismo,      
troçando de crenças, mas propondo outras, talvez as 
mesmas, que se explicam pelo desejo profundo de   
liberdade que tornam todo o universo cônscio de si 
próprio… 
 É talvez por isso que o seu pensamento filosófico é 
tão evidente na sua poesia. Tudo na sua filosofia soa-
nos a poético; e tudo na sua poesia é filosofema.   
  É do lado de dentro da arte, da poesia e do pensa-
mento que está Antero. Podemos (e temos o dever da 
memória) de expor a sua vida e obra com didatismo e 
pedagogia, mas só há uma maneira de encontrar Ante-
ro: mergulhar nos mundos inexplorados, submeter-se 
ao Absoluto, procurar a luz nas sombras, penetrar no 
seu universo como parte integrante dele. Deste modo, 

esta não é apenas mais uma exposição de relíquias 
anterianas. Esta é uma exposição que nos propõe este 
mergulho. Trazer o auto-retrato de Tomaz Borba     
Vieira, suspenso sobre frágeis andas de madeira, a   
espreitar a conversa do Antero com Ruy Galvão de    
Carvalho; os tons terrosos de Urbano que constroem, a 
partir do carvão, o espírito telúrico e panteísta do perfil 
do poeta; o barro que toma forma de “Sentimento” e 
“Filosofia” na escultura de Canto da Maia, o metal que 
sob a forja revolucionária ganha a forma de “Cavaleiro 
Andante” em Raposo de França; a imagem da pomba 
que esvoaça sobre o ombro do filósofo, lembrando-nos 
a crónica de Emanuel Jorge Botelho, é fazer este      
mergulho.  
 Ninguém melhor que estes artistas para nos condu-
zir ao desígnio anteriano de romper com todo o racio-
nalismo reinante, que nos rouba a capacidade da visão 
clara do real, que cobre toda a existência com a capa 
da banalidade, do senso comum, das aparências, do 
quotidiano, do positivismo, que se desmorona a cada 
passo quando a reflexão se torna mais profunda.  
 Antero aparece-nos hoje como uma necessidade de 
procura de pureza primordial e, ao mesmo tempo,   
como inspiração para uma revolta modificadora do 
mundo. É talvez, por isso, que os tempos o foram rejei-
tando dos programas, tentando-o aniquilar pelo esque-
cimento, porque esta sociedade panracionalista ainda 
se escandaliza com as suas afirmações verdadeiramen-
te revolucionárias, ainda por cima causadoras inconsci-
entes de espírito criador, tantos foram aqueles poetas, 
artistas, filósofos, académicos que foram profunda-
mente tocados por ele. 
 Mas só espíritos sagazes e arrojados são capazes de 
transpor a sua própria época em demanda do futuro, 
de um futuro que ainda é (e será sempre) o futuro de si 
mesmo.  

José Couto 
 
_________________________________________________ 
 
[6] Antero de Quental, Nirvana (A Guerra Junqueiro), in: Sonetos 
Completos 

_________________________________________________ 
 

 Mas Antero é ainda mais, muito mais. Tomaz 
Borba Vieira, educador, pintor, e escritor, em decla-
rações ao Jornal Diário da Lagoa, confessa que     
Antero diz-lhe muito. 
 “Desde muito novo li e fui levado a pensar Ante-
ro”. Tomaz Borba Vieira recorda que, aos treze 
anos, o seu avô paterno deu-lhe as “Cartas de Ante-
ro” para ler, uma vez que, na sua biblioteca pessoal, 
havia de tudo   sobre Antero para se saber e ler. 
 Ao nosso jornal, o professor confessou que esse 
momento foi decisivo para a sua adolescência e 
para a sua vida. 
 No âmbito da VII Feira do Livro e da exposição, 
foi exibido o telefilme “Antero – O Palácio da Ven-
tura”. 
 Trata-se de um telefilme produzido pela RTP/
Açores, que pretende dar a conhecer melhor um 
dos maiores vultos da cultura portuguesa. Esta é 
uma    ficção baseada na vida e obra de Antero de 
Quental e que desvenda aspetos menos conhecidos 
do ilustre escritor, filósofo e poeta. 
 Este telefilme é uma argumentação de José Me-
deiros e André Palmeiro, sendo um filme “quase 
todo de época”, em que a sua produção implicou 
uma grande pesquisa da vida e obra do poeta açori-
ano, guarda-roupa, adereços e um vasto conjunto 
de pormenores. 
 Com gravações na ilha de São Miguel, Coimbra e 
outras localidades do país, tentando seguir o trajeto 
de Antero de Quental, na película, Raul Resendes 
interpreta a personagem de Antero de Quental, 
num elenco de cerca de 30 atores continentais e 
açorianos e centenas de figurantes. 
 De referir que várias apresentações públicas do 
telefilme, já foram realizadas, nomeadamente no     
Teatro Faialense, na Horta, nas Casas dos Açores 
em     Lisboa, Porto e Faro numa universidade em 
Boston. 
 

“Desde muito novo li e fui levado a pensar 
Antero (…) Foi um momento decisivo na     

minha adolescência e para a minha vida.” 
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 O Clube de Patinagem de Santa Cruz 
(CPSC) foi terceiro classificado na Taça 
de Portugal em Patinagem Artística, que 
se realizou a 25 e 26 de abril, na Cidade 
de Lagoa. 
 O clube da Lagoa, a jogar em casa, 
conseguiu assim chegar ao pódio, na 
estreita da prova fora do território conti-
nental, entre 29 clubes participantes. 
 Em catorze participações consecuti-
vas, esta é a sexta vez que o clube da 
Lagoa chega ao terceiro lugar do pódio. 
 Este foi um título merecido face à 
excelente exibição dos patinadores da 
Lagoa, tendo em conta a elevada concor-
rência que se assistiu na edição deste 
ano da Taça de Portugal. O CPSC mos-
trou, uma vez mais, ser um dos melhores 
do país. 
 De registar o muito público que assis-
tiu aos dois dias de prova, que juntou 
cerca de 250 atletas, de 29 clubes. Aliás, 
esta é a maior participação de sempre 
na prova “Mãe” da modalidade, público 
que encheu as bancadas do pavilhão da 
Escola Secundária de Lagoa, Açores. 
 
 

Ficar no pódio entre 29 
clubes é motivo de    

orgulho 
 
 O treinador do Clube de Patinagem 
de Santa Cruz (CPSC) considerou que o 
terceiro lugar alcançado pelo clube na 
Taça de Portugal em patinagem Artística 
foi um prémio e uma honra. Geraldo 
Andrade disse mesmo ter sido um        
orgulho finalizar a prova no pódio entre 
os 29 clubes participantes. “Só podemos 
estar satisfeitos, foram dois dias de   
festa, com as bancadas cheias, onde o    
público aderiu em massa” referiu. 
 Em termos da organização Geraldo 
Andrade considerou que correu bem, 
tendo valido a pena a realização desta 
prova na Lagoa. “Nos próximos anos, a 
patinagem artística vai mesmo crescer", 
considerou o treinador. 
 Em termos competitivos, Geral     
Andrade recordou as 14 participações 
consecutivas na Taça de Portugal, sendo 
que o clube tem tentado, de ano para 
ano, evoluir e será isso que vai continuar 
a fazer. 
 A finalizar, o treinador micaelense 
voltou a frisar o facto de que, nos       
últimos anos, a Taça de Portugal tinha 
entre seis a dez clubes participantes, “a 

edição deste ano contou com 29 clubes 
e conseguirmos chegar ao pódio foi    
fantástico. Este é o sinal de que o futuro 
vai ser cada vez mais marcante, cada vez 
mais haverão sucessos”, disse. 
 

Juventude Pacense 
vence na Lagoa 

 
 A equipa do Juventude Pacense foi a 
grande vencedora da Taça de Portugal 
de Patinagem Artística, prova que se 
realizou durante os dias 25 e 26 de abril, 
na Cidade de Lagoa, Açores. 
 Falando ao Jornal Diário da Lagoa, o 
treinador do Juventude Pacense (JP) 
considerou que o que se está a fazer na 
Patinagem Artística é histórico. “A      
alteração da data da Taça de Portugal 
veio demonstrar que este é o momento 
certo”. Pedro Craveiro foi mais longe e 
considerou que “o que se fez este ano 
foi histórico na Patinagem Artística”, 
considerando que, o facto da prova ter 
sido nos Açores, foi fator determinante 
para o recorde de participações na     
edição deste ano. 
 Pedro Craveiro referiu que JP veio à 
Taça de Portugal com o objetivo de se 
apresentar ao melhor nível e isso foi 
conseguido. “O principal objetivo era 
competir e alcançar um bom nível”,    
disse. 
 O treinador aproveitou para referir 
que os Açores estão ao nível do conti-
nente em termos de patinagem artística 
e dá os parabéns ao treinador do Clube 
de Patinagem de Santa Cruz, Geraldo 
Andrade, por estar a levar a patinagem 
artística a um bom nível, uma vez que a 
patinagem nos Açores está ao mesmo 

nível do que se pratica no continente, 
apesar da nítida falta de competitivida-
de. 
 Em termos da organização da edição 
de 2015 da Taça de Portugal, Pedro    
Craveiro admitiu ter havido uma boa 
capacidade organizativa, “os Açores 
além de saberem receber bem, demons-
traram grande capacidade organizativa, 
foi tudo pensado ao mais ínfimo porme-
nor". 
 Nas declarações proferidas ao nosso 
jornal, o treinador do Juventude Pacense 
disse esperar, em breve, poder voltar 
aos Açores para mais provas oficiais. 
 A finalizar considerou que “a comuni-
dade da patinagem artística nos Açores 
já tem relevo em termos nacionais e é 
de salutar os níveis de competitividade 
que têm”. 
 

CPSC aposta agora na 
conquista de um novo 

espaço para treinos 
 
 O Presidente da direção do Clube de 
Patinagem de Santa Cruz (CPSC) fez um 
balanço extremamente positivo da parti-
cipação da Taça de Portugal em patina-
gem Artística que decorreu na Cidade de 
Lagoa, Açores. “Melhor não podia ser, o 
terceiro lugar é recebido com grande 
satisfação e a organização esteve a um 
excelente nível”, disse António Borges.  
 Em declarações ao Jornal Diário da 
Lagoa, o presidente do CPSC confessou 
que, por momentos, pensou que o clube 
anfitrião da prova poderia não chegar ao 
pódio face à grande competitividade que 
se verificou na prova, mas graças ao   
empenho dos atletas e às suas excelen-
tes exibições, foi possível.  
 António Borges adiantou que, com 
mais esta excelente participação na        
prova “Mãe” da modalidade, aumenta a 
responsabilidade do clube na Patinagem 
artística. 
 Nas suas declarações, proferidas 
após o final da prova, o responsável   
referiu que, para o futuro, há muito   
trabalho a fazer. “Temos que continuar 
no nosso lema, trabalho e trabalho”.  
 António Augusto Borges refere que a 
responsabilidade continua e tem que 
aumentar ainda mais, para que se possa 
continuar a marcar a posição do CPSC na 
Patinagem Artística em Portugal. 
 Depois da realização da Taça de    
Portugal em PA nos Açores, a próxima 

etapa passa por criar as condições para a 
construção de um ginásio próprio para a 
prática da modalidade, dando as devidas 
condições aos atletas para o seu traba-
lho. Segundo António Borges, mais esta 
participação do CPSC é demostrativo que 
o clube já o merece. “Este é um trabalho 
que estamos a preparar em conjunto 
com o governo regional”, referiu o Presi-
dente do CPSC. 
 

Açores poderão receber 
provas internacionais 

em patinagem 
 
 Com a realização da Taça de Portugal 
em patinagem Artística nos Açores, ficou 
o caminho aberto à realização de outras 
provas na região de âmbito nacional e 
internacional. 
 Segundo o Presidente da Federação 
de Patinagem Portuguesa (FPP) há sem-
pre uma primeira vez para tudo e “esta 
será primeira de muitas”. 
 Segundo Fernando Claro está já em 
preparação a realização, no próximo 
ano, de um Torneio Inter-regiões em 
Hóquei em Patins, a decorrer nos        
Açores. 
 “Isto é como um comboio, entra na 
linha e segue sempre”, disse o responsá-
vel aos jornalistas. 
 Quanto à realização de provas inter-
nacionais da modalidade, nos Açores, 
Fernando Claro referiu que tudo depen-
de da disponibilidade dos órgãos        
internacionais, reforçando que o cami-
nho está aberto. 
 Sobre a realização da Taça de               
Portugal em Patinagem Artística nos 
Açores, o Presidente da FPP considerou 
que foi um sucesso. “Sinto-me feliz, feliz 
pela capacidade organizativa do José 
Raimundo”, disse. 
 Fernando Claro destacou o enorme 
esforço do Presidente da Associação de 
Patinagem de Ponta Delgada (APPD) 
pelo empenho na organização da prova. 
“O José Raimundo é um homem talhado 
para o dirigismo. É um homem de mente 
aberta, dedicado, disponível e rigoroso”. 
 Aos jornalistas confessou que quan-
do foi desafiado para o projeto e tendo 
sido feito pelo presidente da APPD, logo 
percebeu que seria garantido o êxito, 
como se veio a comprovar. 
 “O balanço é altamente positivo”, 
disse o Presidente da FPP. 

Clube de Santa Cruz foi terceiro na Taça de Portugal em PA 
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O CPSC mostrou uma vez mais ser um dos melhores do país. 

A realização da Taça de Portugal em PA na Lagoa abriu portas para outras provas, nomeadamente internacionais. 
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 No rescaldo da realização da Taça de Portugal em 
Patinagem Artística, que decorreu na Cidade de Lagoa 
no fim-de-semana de 25 e 26 de abril, o Diretor Regio-
nal do Desporto considerou que a prova foi a demons-
tração de que, tal como outros desportos na região, a 
patinagem tem excelente qualidade, aliás reconhecida 
pelo organismo máximo que a tutela e que foi incansá-
vel aos elogios à qualidade e rigor da organização da 
mesma nos Açores. 
 Segundo António Gomes ficou bem demonstrada, 
nesta prova, a excelente qualidade dos patinadores 
açorianos. 
 Em declarações ao nosso jornal, o governante     
confessou ter sido uma bonita festa a que se viveu   
durante dois dias na Cidade de Lagoa, sendo os Açores, 
uma vez mais, reconhecidos no todo nacional como 
uma região forte no desporto. 
 De recordar que a realização da Taça de Portugal 

em Patinagem Artística na Cidade de Lagoa, foi um   
desafio lançado aquando do 20º aniversário do Clube 
de Patinagem de Santa Cruz, pela Presidente da Assem-
bleia Geral do CPSC. 
 “Era uma prova há muito ansiada e este foi o      
momento certo”, referiu ao Diário da Lagoa Susana 
Andrade. 
 A Presidente da Assembleia Geral do clube recor-
dou que há muito que o CPSC está entre os cinco      
melhores do país e a edição deste ano da Taça foi, uma 
vez mais, a prova de que o clube da Lagoa continua a 
ser um dos melhores do país na modalidade. 
 Susana Andrade confessou estar satisfeita com o 
resultado alcançado (3º lugar) considerando de brilhan-
te a prova realizada nos Açores. 
 Por seu turno, a Presidente da Câmara de Lagoa 
salientou que "esta é uma prova que a Câmara Munici-
pal se associou, percebendo a sua dimensão em termos 

desportivos, mas também económicos e a nível          
turístico. 
 Cristina Calisto Decq Mota considera ser esta uma 
modalidade desportiva crucial no concelho que conta 
com um clube, designadamente o Clube de Patinagem 
Artística de Santa Cruz, que se tem destacado a nível 
nacional e internacional e que tem sido, de facto, um 
orgulho para a Lagoa. Por conseguinte, e tal como disse 
a edil lagoense "esta prova que é, acima de tudo, um 
prémio para esta direção, treinadores e atletas e o   
resultado de muita dedicação e muitos anos de             
trabalho.   
 Destacou ainda o facto da grande iniciativa ocorrer 
num ano em que este clube de patinagem assinala       
vinte anos de existência, num mês onde se assinala três 
anos de elevação a cidade e num dia em que se                           
comemorou o 25 de abril. Os atletas mostraram espetacularidade nas suas prestações perante o seu público. 

“A prova, há muito esperada, decorreu no momento certo” 
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Classificação dos atletas do CPSC 

 

Classificação por Clubes 
3.º -  57 pontos 

 

Classificação Sénior 
3.º Telmo Ferreira - 78.100 
11.ª Cátia Borges - 43.600 

 

Classificação Júnior 
6.ª Lia Moreira - 65.600 

 

Classificação Juvenil 
3.ª Cátia Rebelo - 79.200 
4.º Daniel Moniz - 76.100 

 

Classificações Iniciado 
9.ª Priscila Oliveira - 58.800 
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Prova de Atletismo Agua 
de Pau / Lagoa em risco 

 O atleta do Clube Operário Despor-
tivo (COD) Filipe Carreiro foi o grande 
vencedor da XXV Corrida Hager Água 
de Pau – Lagoa, em atletismo. 
 Numa manhã de muito vento, frio e 
chuva, os atletas fizeram-se à estrada 
para percorrer cerca de oito quilóme-
tros desde a Vila de Água de Pau até à 
freguesia de Lagoa – NªSª do Rosário-. 
 Tratou-se de uma prova inserida 
nas comemorações do feriado munici-
pal e que contou com o apoio da Asso-
ciação de Atletismo de São Miguel e 
cuja organização esteve a cargo 
do Clube Operário Desportivo. 
 Filipe Carreiro foi quem cortou a 
meta em primeiro lugar, tendo no final 
da corrida considerado que estava na 
sua melhor forma. “Hoje foi o meu dia, 
o vento e o frio foi o meu maior adver-
sário” disse o jovem em declarações 
aos jornalistas. 
 No final foram entregues troféus 
aos três primeiros lugares desde os 
Benjamins a Veteranos com mais de 60 
Anos. No escalão de Seniores Masculi-
nos e desporto adaptado em cadeiras 
de rodas houve a atribuição de        
prémios até ao 10º lugar. 
 Em declarações ao Jornal Diário da 
Lagoa, José Branquinho voltou a desta-
car as dificuldades em organizar, uma 
vez mais, esta prova. 
 O responsável pelo departamento 
de Atletismo do COD referiu que 
só graças aos apoios de algumas     
empresas é que foi possível organizar a 
mesma, deixando a lamentação da 
falta de apoio por parte de algumas 
entidades. 
 José Branquinho, que há largos 
anos continua a tentar manter a tradi-
ção da prova, referiu que são cada vez 

menos os apoios o que dificulta a orga-
nização duma prova do género. “Não 
sei mais o que fazer, são 25 provas e 
com pouco apoio o seu fim poderá ter 
estar à vista”, confessou o responsável 
ao nosso jornal. 
  “ A cidade de Lagoa deveria dar 
mais apoio ao desporto. Não entendo 
o porquê de não haver mais apoios 
tendo em conta a dimensão da prova e 
que em tempos já trouxe grandes    
nomes do atletismo à Lagoa”, recor-
dou. 
 Por seu turno, o presidente do    
Clube Operário Desportivo considera 
que a Corrida Água de Pau – Lagoa é 
uma prova que continua a dar nome e 
valor ao clube. 
 Diz Gilberto Branquinho refere ser 
esta uma prova gloriosa e que não se 
pode dar menos valor, por não ter    
nomes sonantes do atletismo, mas 
quem participa continua a merecer 
valor, referiu em declarações ao Jornal 
Diário da Lagoa. 
 “Continuamos a ter uma grande 
moldura humana, continua-se a ver 
muito entusiamo e acima de tudo,    
trata-se de uma prova que nunca pode 
ficar de lado.  
 O Presidente do COD aproveitou 
ainda para reforçar o trabalho de José 
Branquinho que, apesar da sua idade, 
continua a fazer desta, uma prova de 
coragem, de entrega e de muito      
entusiamo. 
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Operário irá lançar          
jogadores da Guiné Bissau 

 O Clube Operário Desportivo e a 
Federação de Futebol de Guiné Bissau 
levarão a cabo uma parceria, por     
forma a lançar alguns jogadores oriun-
dos deste país, no clube da Lagoa. 
 Carlos Teixeira, antiga glória do 
Clube Operário Desportivo e atual Vice 
Presidente da Federação de Futebol da 
Guiné Bissau, esteve recentemente de 
passagem pela Cidade de Lagoa.  
 Na sua passagem reuniu com a 
direção do Operário onde teve a opor-
tunidade de apresentar ao Presidente 
do clube, Gilberto Branquinho, e ao 
treinador da equipa sénior, as suas 
ideias para o desenvolvimento do fute-
bol guineense, na presença dos jovens 
Wie Camará e Abudu Zidane, potenci-
ais selecionáveis para representarem o 
seu país.  
 Da parte do Operário há a abertura 
total para que efetivamente possa ser 
feito esse intercâmbio de formação de 
jogadores, disse ao Diário da Lagoa 

Gilberto Branquinho, recordando que 
ficou firmado um acordo desportivo 
entre ambas as partes. 
 Segundo o presidente dos fabris, o 
Operário será assim uma casa de opor-
tunidades para estes jovens, que estão 
em início de carreira, para que possam 
progredir e possa ser dada a oportuni-
dade para ingressarem num futebol 
diferente, como é o caso do futebol 
europeu. 
 Segundo Gilberto Branquinho o 
Operário é sem dúvida um clube propí-
cio para a adaptação dos jovens face 
ao ambiente que se vive no sei da fa-
mília fabril.  
 De recordar que Carlos Teixeira foi 

campeão pelo Operário em 1997/98, 

tendo a equipa subido à II Divisão. 
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 Desde que os romeiros são romeiros que dos seus 

xailes caiem fios no chão das estradas, igrejas e casas 
por onde passam. Um pormenor, sem a mínima impor-
tância, que este ano me fez refletir e rezar. 
 Não houve dia, em que eu não encontrasse um ou 
mais fios dos xailes destes irmãos na fé que estavam 

em peregrinação quaresmal. Nos mais díspares e    
distantes lugares, da nossa ilha, encontrei-me com um 
silencioso e recatado rasto de fé.  
 Cada fio falava-me de uma vida, de várias vidas 
confiadas a Deus durante aqueles dias. No meu cora-
ção e mente, fiz de todos eles um novelo de oração, 
penitencia e partilha porque são destes fios que se 
fazem uma romaria. Quando chegou o momento de 
catalogar e guardar esta minha vivência quaresmal, 
escolhi colocá-la no cesto dos Testemunhos. E porquê? 
Não por ser um dos muitos testemunhos de fé que a 
Igreja, povo de Deus, no anonimato dos seus fiéis me 
oferece continuamente, mas porque denunciavam a 
urgência e o modo como devemos testemunhar o    
Mestre dos mestres, Jesus Cristo. 
 Não há hora nem lugar determinado, todo o tempo 
e espaço é propício para darmos testemunho de Jesus. 
Não é dia sim, dia não. É em cada dia, na normalidade 
das nossas vidas, muitas vezes sem nos apercebermos, 
que as nossas palavras, gestos e escolhas são autênti-
cos fios que marcam a diferença num quotidiano cada 
vez mais inferente ao amor a Deus e ao próximo.   
 A propósito, ainda trago na oração o adolescente 
do Paquistão, com apenas 14 anos, que na semana 

passada, não hesitou em afirmar-se cristão perante um 
grupo de adolescentes muçulmanos que responderam 
à sua coragem com a cobardia de o queimarem vivo. 
Nauman Masih deu a vida pelo Cordeiro de Deus que 
se imolou para nossa salvação. Sem dúvida, um mártir 
dos nossos dias. 
 Seria eu capaz? Não sei. Sinceramente… não sei!    
O fato é que nunca fui confrontado com tamanha    
adversidade, mas tenho a certeza de que perante    
outras adversidades que me desafiam igualmente a 
testemunhar Aquele que é a razão da minha fé, tenho 
que responder com a mesma ousadia e confiança,   
porque se não o fizer a minha adesão a Jesus será   
incompleta. 
 Perante esta certeza, Romeiros e não Romeiros, 
todos os cristãos, têm de dar razões da sua fé. Uma vez 
que o Reino de Deus tece-se com os fios, singelos e 
aparentemente insignificantes, de verdade, de justiça e 
do amor com que vamos marcando a nossa passagem, 
a nossa existência. Com estes fios não se fazem enre-
dos, mas novelos, verdadeiramente, da vida real, que 
vale a pena seguir nos ecrãs da vida. 

Os Fios dos Xailes dos Romeiros 

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

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Carlos Teixeira foi campeão pelo Operário na época 1997/98. 
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 Nos primeiros anos do século XX, Portugal vivia 

momentos muito conturbados a nível político, econó-
mico-financeiro e social. A nível financeiro, os adianta-
mentos à Casa Real provocaram um descrédito em rela-
ção à Monarquia. Portugal tinha dívidas ao estrangeiro 
que havia contraído para solucionar os problemas naci-
onais mas, a balança comercial apresentava deficits 
sucessivos. O país estava cada vez mais pobre e endivi-
dado e a vida tornava-se cada vez mais difícil, com a 
subida dos preços. Trabalhava-se 12 a 14 horas por dia 
nas cidades, com baixos salários e nos campos, de sol a 
sol, com salários de miséria. A tuberculose atingia, em 
número elevado, pobres e ricos. A classe média, os 
operários e os trabalhadores rurais enfrentavam gran-
des dificuldades devido ao aumento da inflação, dos 
impostos e do desemprego. Crescia o descontentamen-

to social e as ações de manifestação nas ruas, como as 
greves e os tumultos.  
 Nos jornais lagoenses surgiram várias reprimendas 
à e iCâmara sobre a falta de higiene. Assim, em 1905, O 
Lagoense critica o facto da Rua do Espírito Santo servir 
de “sentina pública e de despejos de entulho crescendo 
nela as silvas e ervas como num matagal”, provocando, 
com o calor, um mau cheiro insuportável e sendo um 
foco de infeções. Procura-se criar um regulamento ge-
ral de saúde, em relação à “limpeza e abastecimento de 
águas, remoção de imundices nstalação de serviços 
municipais de desinfeção” pois o país encontrava-se 
ameaçado pela epidemia colérica que já havia invadido 
a Itália e alguns pontos da Europa Central em 1910. 
Como grandes propagadores de doenças e de contágio, 
a Câmara Municipal da Lagoa lançou um conjunto de 
medidas para o extermínio de ratos pois eram “além de 
ruinosos para a agricultura, os mais perigosos transmis-
sores da doença pestilencial”.  
 Para o abastecimento de água existiam aquedutos e 
canalizações que traziam as águas das nascentes e fon-
tes que forneciam a água aos munícipes. Desde sempre 
foram elaboradas posturas para “assegurar a salubrida-
de das mesmas canalizações, das vigias, dos tanques e 
dos chafarizes” pois percebia-se que a água representa-
va um elemento essencial à vida e indispensável fator 
de higiene pública e individual. As preocupações com a 
saúde pública, salubridade, abastecimento de água 
pública e particular, limpeza e encanamento eram re-
correntes no Concelho da Lagoa.  
 A iluminação pública era outra das habilitações da 
Câmara Municipal, porém o seu fornecimento era da 

competência de uma empresa particular, sob a direção 
de José Cordeiro, o pioneiro da eletrificação dos Aço-
res, que a inaugurou na Lagoa em dezembro de 1904. 
No Jornal O Lagoense de 21 agosto de 1904 foi redigida 
a notícia, que no dia 13, havia sido assinado “o contrato 
de fornecimento de iluminação deste concelho”, pelo 
período de vinte e cinco anos. De acordo com o Edital 
publicado no jornal, a “iluminação pública compreende-
rá o mínimo de 150 lâmpadas de força de 16 velas ca-
da, sendo 11 no lugar da Atalhada, 99 nas freguesias 
do Rosário e Santa Cruz da Vila da Lagoa e 40 no lugar 
de Água de Pau, distribuídas conforme a planta ou cro-
quis que se acha patente na secretaria da Câmara”. A 
inauguração ocorreu a 30 de dezembro de 1904, pelas 
21h30 mas, verificou-se que havia desarranjos nos fios 
dos postes, pelo que, se voltou a experimentar na noite 
seguinte. Segundo a notícia da época a iluminação era 
“esplendida, ficando a vila bem iluminada”. A alegria 
popular foi de tal ordem que a Filarmónica Emulação 
Popular foi tocar à porta do presidente da Câmara. En-
tre os numerosos e entusiásticos vivas populares o re-
ferido presidente respondeu: “Viva o progresso da La-
goa!” Em 1905 fazia-se chegar a “energia elétrica a 
Água de Pau”.  
 Desenvolveram-se um conjunto de infraestruturas 
que dinamizaram o Concelho aproximando-o da evolu-
ção que se fazia sentir um pouco por todo o país, no 
sentido de o tornar mais moderno. 

 
Sandra Monteiro   

CHAM – FCSH/NOVA-UAc  

Como era antigamente? 
NAS VÉSPERAS DA IMPLEMENTAÇÃO DA REPÚBLICA 

APONTAMENTO HISTÓRICO/ PUBLICIDADE 
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LOCAL 

“Reflexos de Luz e Sombra 
lembra 25 de Abril de 1974 

 O 41º aniversário do 25 de Abril foi 
recordado na Cidade de Lagoa, com a 
realização de um espetáculo levado a 
cabo pelo Grupo de Cantares Tradicio-
nais de Santa Cruz. 
 “Reflexos de Luz e Sombra” assim 
se intitulou o espetáculo apresentado 
no Cineteatro Lagoense. 
 Tratou-se de um projeto que      
nasceu há cerca de três anos mas que, 
por diversas razões, só agora foi possí-
vel apresentar. 
 Segundo Bruno Duarte, maestro do 
grupo e que esteve na direção geral do 
espetáculo, este apresentou-se como 
um mistura de teatro, musica e poesia, 
tendo sido escrito baseado no reportó-
rio que do grupo. 
 A escolha do tema do 25 de Abril 
surgiu pelo facto de haver poucos es-
petáculos do género, e uma vez que 
também são poucos os grupos que têm 
este género de música e este foi o mo-
mento certo para a sua apresentação, 
considerou em declarações ao Jornal 
Diário da Lagoa. 
 Segundo o responsável, este foi um 
espetáculo que teve como principal 
objetivo alertar para o estado que se 

vive atualmente em Portugal, em estri-
ta comparação com a vivência do povo 
durante o estado novo. 
 “Neste espetáculo, o 25 de Abril 
não apareceu como sinónimo de liber-
dade mas como um alertar de mentali-
dades que deixou rastros de luz e som-
bra na forma de pensar dos portugue-
ses. As músicas representam um esta-
do de espírito de quem as escreveu 
permitindo assim criar uma história 
fictícia segundo o compilar de ideias 
tão bem expressas nas letras de cada 
canção e nos textos apresentados”. 
 “O espetáculo é um pequeno exer-
cício refletivo para pensar no que    
fomos, no que somos e no que         
seremos”, referiu. 
 “Grândola Vila Morena”, “No meu 
Quarto”, “Trova do Vento que Passa”, 
“A Morte Saiu à Rua”, “E Depois do 
Adeus”, foram alguns dos temas escu-
tados numa noite de casa cheia. 
 A direção geral do espetáculo este-
ve a cargo de Bruno Duarte, a direção 
de atores de Bruno Duarte e Mário 
Sousa. 
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 25 de Abril foi recordado 

pelos estudantes na Lagoa 

 No âmbito das comemorações do 
41º aniversário do 25 de Abril, o audi-
tório da Escola Secundária de Lagoa 
(ESL) recebeu uma palestra intitulada 
“Educação e a Comunicação na Liber-
dade”, proferida pela lagoense Graça 
Moniz. 
 Tratou-se de uma organização da 
Associação de Estudantes da Escola 
Secundária de Lagoa (AEESL) e que, 
segundo André Furtado, serviu para 
relembrar uma data que é importante 
para a sociedade portuguesa. 
 “Pretendemos com esta sessão 
lembrar os valores que estiveram    
presentes na “Revolução dos Cravos”, 
ou seja, a Liberdade, a igualdade e a 
fraternidade. 
 Segundo o presidente da AEESL, a 
distância dos Açores para Portugal 
Continental não é razão para não      
assinalar a data. 
 André Furtado recorda que o 25 de 
abril de 1974, não é apenas um acon-
tecimento exclusivamente de Portugal, 
é na realidade um acontecimento que, 
nos dias de hoje, se sente o eco do que 
aconteceu há 41 anos. 
 Por seu turno, o presidente do    

Conselho Executivo da Escola Secundá-
ria de Lagoa recorda que, anualmente, 
a escola tem vindo a assinalar a data, 
normalmente através do Departamen-
to de Ciências Humanas e Sociais. 
 Alexandre Oliveira destacou o facto 
de, este ano, ter sido iniciativa exclusi-
va da AEESL, as ações desenvolvidas, 
reforçando que acaba por ser uma 
mais-valia. “Para estes alunos o 25 de 
Abril é história e a realização desta 
ação só vem demonstrar que são     
alunos preocupados. Poderiam passar 
ao lado da data, mas não foi isso que 
aconteceu, estão de parabéns”, disse o 
responsável em declarações ao nosso 
jornal. 
 No âmbito das comemorações, 
para além da participação de Graça 
Moniz, a sessão contou ainda com a 
participação de um outro lagoense, 
José F.C. Sousa, que deu o seu teste-
munho de Combatente do Ultramar, 
que recordou alguns dos momentos 
vividos. 
 

DL 

Grupo de Cantares Tradicionais de Santa Cruz lembrou o 25 de Abril. Lagoenses Graça Moniz e José Sousa foram convidados para a sessão. 

ALUGA-SE  

Espaço comercial.  

 

Local: Av. Infante D. Henrique, Lagoa 

Contactos 

296 705 159 / 918 441 843 

Tlm 918 441 843 

ALUGA-SE  

Espaço comercial adaptável a várias 
áreas de negócio. 

 

Local: Av. Infante D. Henrique, Lagoa 

Contactos 

296 705 159 / 918 441 843 

Pub 

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


 

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

-—
—

—

Carneiro  
 
A vida afetiva favorecida 

permite desenvolver a comunicação 
aberta e equilibrada, de forma a consti-
tuir relações mais prósperas.  

A nível profissional todas as atividades 
devem ser realizadas com persistência 
e rigor, de maneira a obter os resulta-
dos desejados  

Touro  
 
A vida afetiva deve ser   

desenvolvida com afetividade e, evitan-
do atitudes de posse, pode promover 
estabilidade nas relações.  

A nível profissional é fundamental estar 
disponível para adquirir novos conheci-
mentos e trabalhar com mais compe-
tência. 

Gémeos  
 
A vida afetiva permite esta-

belecer relações mais autênticas e     
harmoniosas, combinando o sentimen-
to com a lucidez do pensamento.  

A nível profissional, perante quaisquer 
dificuldades, é crucial manter a calma e 
evitar as ideias superficiais que criam 
indecisão.  

Caranguejo 
 
A vida afetiva marca uma 

fase favorecida para definir dúvidas 
sentimentais e tratar certas questões 
mal resolvidas no passado. 

A nível profissional poderá contar com 
o apoio de figuras importantes e, certa-
mente, com imaginação vai realizar os 
seus sonhos.  

Leão 
 
A vida afetiva indica que 

tenta demostrar sentimentos, mas nem 
sempre encontra reciprocidade por 
parte das pessoas envolventes. 

A nível profissional é essencial analisar 
as situações de forma abrangente e 
lógica, evitando um comportamento 
arrogante e sectário. 

Virgem 
 
A vida afetiva confere uma 

evolução muito positiva que concede a 
oportunidade para renovar os relacio-
namentos. 

A nível profissional deve tomar atitudes 
firmes e racionais, alicerçadas na      
autoconfiança que possibilita o progres-
so na carreira. 

Balança 
 
A vida afetiva harmonizada 

é fundamental para o seu equilíbrio 
pessoal, contudo, encare as situações 
com objetividade e realismo. 

A nível profissional aproveite a conjun-
tura protegida para demonstrar os seus 
talentos e inclinação para as questões 
humanas.    

Escorpião  
 
A vida afetiva pode progre-

dir extraordinariamente, sempre que a 
sua conduta seja marcada pela flexibili-
dade e compreensão. 

A nível profissional seja persistente, 
desenvolva a capacidade de adaptação 
a novas situações e métodos de traba-
lho. 

Sagitário 
 
A vida afetiva agradável e 

mais harmoniosa reflete uma atitude 
mais tolerante e compreensiva, em 
relação às pessoas circundantes. 

A nível profissional podem surgir novas 
propostas de trabalho, aliás, preste 
atenção a certas oportunidades que 
possam surgir. 

Capricórnio 
 
A vida afetiva assinala um 

bom momento para a renovação das 
relações, a partir de uma presença mais 
flexível, sensível e justa.   

A nível profissional evite atitudes impul-
sivas e aperfeiçoe as suas qualidades 
pessoais, essenciais ao progresso da 
carreira.  

Aquário 
 
A vida afetiva mais harmo-

niosa motiva momentos agradáveis, 
contudo, valorize certos pormenores 
relativos ao outro elemento do par.  

A nível profissional expanda a criativi-
dade e avalie bem os seus argumentos, 
especialmente em situações novas ou 
inesperadas.  

Peixes 
 
A vida afetiva marca o   

início de um período próspero, aten-
dendo que conseguirá definir a sua   
posição e superar quaisquer problemas.  

A nível profissional deve colocar um fim 
a todas as situações desvantajosas e 
confiantemente procure dar sentido à 
sua existência.  
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Autarquia assina protocolos 
com instituições lagoenses 

ÚLTIMA LOCAL/ PUBLICIDADE 

 A Presidente da Câmara Municipal 

de Lagoa assinou, recentemente, mais 
27 contratos-programa dos quais cinco 
são institui-
ções sociais, dezoito são instituições 
recreativas e culturais e quatro de na-
tureza desportiva. 
 Segundo a edil lagoense, estas assi-
naturas representam um dos compro-
missos da autarquia para com estas 
instituições que trabalham em prol do 
desenvolvimento social, cultural e des-
portivo da Lagoa. 
 “Todas as Instituições têm um pa-
pel importante e desenvolvem ativida-
des que hoje em dia seri-
am impensáveis não contarmos com 
elas, realçando também que a elas 
também se deve o nosso estatuto de 
cidade”, reconheceu Cristina Calisto 
Decq Mota. 
 A autarca referiu que o bom traba-
lho que tem sido feito nessas áreas 
deve-se precisamente ao empenho 
destas instituições e dos seus dirigen-
tes mas também da estreita que a   
Autarquia mantém com as mesmas e 
que não se resume a um apoio finan-
ceiro, mas também resulta do apoio 
logístico e operacional no dia a dia da 
suas atividades”. 
 Envolvendo um montante global de 
cerca de 80 mil euros, a Câmara Muni-
cipal de Lagoa assinou protocolos com 
Associação Humanitária de Bombeiros 

Voluntários de Ponta Delgada; Centro 
Social e Paroquial da Ribeira Chã; Paró-
quia de Nossa Senhora dos Anjos – 
Água de Pau; Paróquia de Nossa Se-
nhora das Necessidades – Atalhada; 
Lions Clube de Lagoa; ACRA – Associa-
ção de Consumidores da Região Aço-
res; Associação Cultural Grupo Jovem 
Pauense; Associação de Jovens da Ri-
beira Chã; Grupo de Escoteiros n.º 97 – 
Água de Pau; Agrupamento de Escutei-
ros n.º 1290 – Santa Cruz; Agrupamen-
to de Escoteiros n.º 798 – Cabouco; 
Agrupamento de Escuteiros n.º 1333 – 
Ribeira Chã; Grupo de Cantares Tradici-
onais de Santa Cruz; Sociedade Filar-
mónica Lira do Rosário; Banda Filarmó-
nica Fraternidade Rural – Água de Pau; 
Grupo de Jovens Som do Vento; Asso-
ciação Musical Novos Criativos; Grupo 
Musical Nova Geração; Orfeão Nossa 
Senhora do Rosário; OS QUIRIDOS – 
Associação Criativa e Promotora de 
Eventos; Escola Secundária de Lagoa; 
Instituto Cultural Padre João José Tava-
res; Associação Motard Gravediggers; 
Centro de Karaté de Lagoa; Judolag – 
Judo Clube Lagoa; Clube de Pesca Des-
portiva de Lagoa; Clube de Ténis de 
Lagoa. 
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 A Casa da Cultura Carlos César 

abriu portas para a exposição “A Diver-
sidade Europeia nos Trajes”. 
 Esta iniciativa tem como objetivo 
dar a conhecer os trajes tradicionais da   
Europa, fomentada pela coleção de 
bonecas pertencente ao casal Maria 
Estrela e Mário Neves e desta forma, 
assinalar o Dia da Europa que se come-
mora no dia 9 de maio.  
 Maria Estrela e Mário Neves ao 

longo dos anos têm desenvolvido este 
fascínio pela coleção, sendo que esta 
não é a primeira vez que expõem na 
Lagoa.  
 A exposição contará com 49 bone-
cas e 2 instrumentos musicais de 31 
países da Europa e estará patente ao 
público até ao dia 31 de julho com o 
seguinte horário: de segunda a        
sexta-feira, das 8h30 às 12h30 e das 
13h15 às 17h. 
 

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Exposição de Trajes 

Pub 

 O Centro Social e Cultural do     

Cabouco e a clínica Sorriso Conjunto 
celebraram, recentemente, um proto-
colo que tem como objetivo a realiza-
ção de consultas médicas, consultas de 
medicina dentária, consultas de psico-
logia clínica, consultas de nutrição   
clínica, serviços e consultas de        
enfermagem, assim como atividades 
relacionadas com a saúde da pessoa e    
família. 
 Segundo fonte do Centro Social e 
Cultural do Cabouco, este protocolo 

abrange todos os associados e colabo-
radores, bem como os seus familiares 
diretos. 
 Os cuidados serão prestados na 
Clinica Sorriso Conjunto, em qualquer 
uma das suas filiais ou no domicílio do 
associado, mediante as condições 
constantes na tabela de preços. 
 Na Lagoa os cuidados poderão ser 
realizados na Avenida Infante D. Henri-
que, na Freguesia de Lagoa – NªSª do 
Rosário.  

Protocolo na área da saúde 

Beneficie do Talão de desconto  
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