Ano II / nº15 | Preço: Gratuito | Periodicidade: Mensal | www.diariodalagoa.com | www.facebook.com/diariodalagoa | Diretora: Suzi Moniz | JUNHO 2015
Pub

A Festa do Divino na
Cidade de Lagoa
Fotos: DL

Na Freguesia do Rosário cumpriu-se, uma vez mais, a tradição.
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Lagoa quer voltar a fazer
parte dos grandes festivais
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XIV Gala do Desporto Açoriano
atribuiu prémios na Lagoa
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Lagoa recebe multi-festival
É já no próximo mês de julho, mais
precisamente entre os dias 10 e 12 de
julho, que a freguesia de Santa Cruz irá
receber o multi-festival “Zarpar”
Trata-se de uma iniciativa dos
jovens da ouvidoria da Lagoa, na ilha
de São Miguel, que tem por objetivo
“celebrar a alegria da fé e da vida,
evangelizando pela arte”.
O seu impulsionador, o Pe Nuno
Maiato, pároco de Santa Cruz da
Lagoa, refere que esta iniciativa irá
decorrer no Convento dos Frades,
sendo promovida pela pastoral juvenil
e vocacional da Lagoa que tem procurado desenvolver atividades especificas nas datas mais emblemáticas, conciliando a ocupação dos jovens com a
sua formação e aprofundamento
espirituais, sempre numa perspetiva

de vivência da fé no quotidiano.
Ao longo dos três dias deste multifestival, serão várias as atividades que
irão decorrer, desde concertos de
música de cariz e mensagem cristã;
Cais de Oração; Feira do Livro; Feira
de Artesanato; Exposições de pintura,
escultura, fotografia, cartoons; Teatro,
Cinema e Vídeo; Workshops e conferências e Espaço de convívio.
As iniciativas decorrerão sempre
entre as 18h00 e as 24h00 sendo que,
neste momento, já estão confirmadas
as presenças da banda rock católica
R3M; Claudine Pinheiro;
Vânia
Fernandes e Luís Sousa, dois concorrentes da Operação triunfo da RTP, ela
muito ligada à juventude Dehoniana.
DL/IA
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Lagoa marcou presença na Sessão
Nacional do Parlamento dos jovens
A Escola Secundária de Lagoa voltou
a fazer-se representar na Sessão Nacional do Parlamento dos Jovens, na
Assembleia da República, em Lisboa.
Júlio Tavares Oliveira, Marco Alexandre Teixeira Campos, como deputados,
Rui Paquete como jornalista e a professora responsável Ana Moniz, representaram a Escola Secundária de Lagoa no
Círculo dos Açores, onde estavam
incumbidos de representar condignamente a Região e assim o fizeram ao ver
aprovado o seu projeto.
Júlio Tavares Oliveira da Escola
Secundária de Lagoa foi o porta-voz do
Círculo dos Açores, que, com esse estatuto, estava responsável por liderar,
representar e orientar o Círculo durante
a Fase Nacional. O Circulo dos Açores
chegou à Assembleia da República com
um projeto de recomendação bastante

abrangente que propunha a melhoria
das classificações dos alunos, mais justiça no que toca às políticas de assiduidade no ensino técnico, a melhoria das
condições nas escolas públicas portuguesas e uma maior igualdade entre o
ensino público e privado.
Para além do interesse que esta
iniciativa representou para as pessoas
envolvidas é de salientar a boa prestação dos açorianos e em particular da
secundaria da Lagoa, pelo facto de uma
das medidas apresentada ter sido eleita,
com uma maioria esmagadora de votos
a favor, para fazer parte do projeto de
recomendação final, sobrevivendo a
várias horas de debate, a vários círculos
e impondo-se entre as inúmeras propostas que foram discutidas em Lisboa,
na Assembleia da República.
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Mais de 5 mil pessoas na VII Feira Pedagógica na Lagoa
Pela sétima vez consecutiva, a Câmara Municipal de Lagoa, através do Centro de Atividades de Tempos Livres de
Lagoa, organizou a feira pedagógica,
desta vez, aludindo o tema da Disney.
Assinalando o Dia Mundial da Criança que se celebra amanhã, a iniciativa
revelou-se um sucesso, sendo mesmo
aquele que marcou uma maior afluência
desde a sua realização, totalizando mais
de 5000 pessoas.
Com o propósito de trabalhar com

escolas e Ateliers de Tempos Livres,
neste dias, concretamente quinta, sexta
e sábado, foram realizadas atividades
para cerca de 650 crianças da EBI Lagoa
e alguns ATL’S do concelho, contando,
para o efeito, com a colaboração de
diversas instituições como o Centro
Social e Cultural do Cabouco, Instituto
de Apoio à Criança, Expolab e Papelaria
Plano A, para além de outros serviços
geridos pela autarquia.
Ainda no seguimento do trabalho

direcionado a escolas e ATL’s foi realizado o concurso “Marionetes da Disney”,
resultando numa exposição.
A abertura oficial ficou marcada pela
presença de milhares de pessoas, entre
elas muitas crianças, que acompanhadas
pelos pais e familiares viveram a magia
associada ao mundo da Disney que invadiu o Convento dos Franciscanos, com
as personagens da conhecidas a dar as
boas vindas aos presentes. As músicas
do filme de animação “Frozen” foram

um dos pontos altos de todo o programa, tendo sido interpretadas por Alda
Casqueira Fernandes. Já a Anna e Pedro
Paquete deram voz ao Hans, momento
que encantou os presentes.
Destaque igualmente para o grande
número de barraquinhas de instituições com produtos de artesanato e doçaria, para além de diversas atividades
direcionadas a crianças.
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Acolher a baixo custo

Por: Pe. Nuno Maiato

——————————–—————–——

C

hegaram numa lambreta branca
alugada na cidade. Entraram na Igreja
Matriz, ela ajoelhou-se diante do sacrário enquanto ele apenas comtemplava a
beleza e as especificidades do templo.
Quando me aproximei deles, saudeios primeiro com um sorriso e depois
com um “Welcome” num inglês atrapalhado, mas suficiente para continuarmos
uma conversa agradável e de circunstância. Ao saírem da Igreja, ela sentou-

se no muro da igreja, descalçou-se e
apreciou a baía da Lagoa de Baixo, ele e
eu continuamos a conversar sobre tudo
e nada. Aproveitei o momento em que
ele sacou da carteira um cigarro e fiz o
mesmo. Enquanto fumávamos disse-me
que estavam encantados com São
Miguel. Despedimo-nos e seguiram
viagem na sua lambreta para outra
paragem.
Desde que começaram as viagens
aéreas a baixo custo tenho vivido
momentos semelhantes a este com muito mais frequência. Atrevo-me a dizer
que o número de visitantes da Igreja
Matriz triplicou. Todos os visitantes sedentes de arte e cultura, muitos com
sede de Deus, alguns com vivências de
fé diversas e interessantes e que sempre
que surge a oportunidade partilham
comigo.
Não sei prever o futuro, mas tenho a
impressão que existe antes e depois das
“Low Cost” no turismo nos Açores o que
me faz refletir, essencialmente em duas
coisas: temos que saber acolher estes
forasteiros e apostar urgentemente
numa pastoral de Turismo acertada e
concertada.
Acolher quem nos visita, não uma

tarefa apenas dos profissionais da área
do Turismo, mas de nós todos. Todos e
cada um á sua medida, temos que
acolher com um sorriso, com uma
simples informação os visitantes destas
nossas ilhas. Deus deu-nos a oportunidade de viver num Paraíso, saibamos
agradece-Lo acolhendo bem quem, por
umas horas ou dias, dele usufruem.
Não é preciso muito, basta querer.
Aprendi com o meu Pai a não ter
medo de acolher forasteiros na simplicidade do seu saber. Após o exame da
quarta classe ele frequentou uma explicação de inglês, durante poucos meses,
e na sua vida profissional quando era
necessário falar “americano”, ele potenciava os seus poucos conhecimentos
linguísticos sem medo e, se necessário
fosse recorria á linguagem universal dos
gestos. O importante era acolher bem. É
certo nesta sua atitude ele também
tinha uma motivação comercial, mas
conheço muitas outas pessoas o fazem
igual ou melhor do que ele apenas por
sentirem o gozo e o dever de bem
acolher.
Neste ano pastoral, a nossa diocese
fez uma reflexão sobre as estruturas e
meios de evangelização da Igreja,

reconhecendo que é preciso rever tudo
para que possamos sair em missão, para
ser mais e melhor Igreja de Jesus. Parece-me que toda esta reflexão ficará em
águas de Bacalhau, de molho, porque se
acontecer como nos últimos anos, tudo
é refletido superficialmente e sem decisões assertivas, mas isto são contas de
outro rosário.
A Igreja soube ser pioneira em
muitas coisas ao longo dos seculos, procurando dar respostas às necessidades
das pessoas. Eis um novo e necessário
campo de ação. Alguma coisa tem sido
feita, isoladamente e com muito boa
vontade, mas falta arrojar, potenciar os
nossos recursos humanos, materiais e
espirituais porque “a Deus interessa
todo o Homem e o Homem todo” como
disse o Papa Paulo VI.
Por aqui, vamos continuar a promover a cultura do Acolhimento e a organizarmo-nos para que ainda este ano possamos apresentar um projeto ambicioso
no âmbito da Pastoral do Turismo, com
muitos erros e imperfeições, mas com a
mesma boa vontade de muitos
açorianos.
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Atividades desenvolvidas pela equipa da biblioteca
Aquando da comemoração do “Dia
Mundial do Livro e dos Direitos de
Autor”, celebrado a 23 de abril, na
semana de 20 a 24 de abril, a equipa da
biblioteca da EBI de Água de Pau desenvolveu diversas atividades alusivas ao
livro. Assim, na “Hora do Conto”, foi lido
e explorado o livro O Ciclo do Livro, da
autoria de Cristina Quental e Mariana
Magalhães. Uma turma do ensino préescolar e todas aquelas do 1º ciclo ordenaram vários cartões ilustrados, relacionados com as diversas fases da construção de um livro.
No dia 23 do referido mês, teve lugar
a atividade “STOP Leitura!”. O alarme da
escola tocou às 09H30 minutos e toda a
comunidade escolar (alunos, pessoal

docente e não docente) efetuou a leitura de um livro/revista ou de um texto à
sua escolha, durante o período de dez
minutos.
Por momentos, a nossa escola pareceu à semelhança do conto “A Bela
Adormecida” não um castelo, mas uma
escola encantada, onde todos se renderam ao mundo maravilhoso dos livros!...
No auditório da escola, a docente
Joana Medeiros, Presidente do Conselho
Executivo da EBI de Água de Pau, apresentou o livro A Lenda das Sete Cidades,
da sua autoria, de Mariana Bradford e
Mariana Magalhães. No final da sessão,
a aluna Luana Moniz, da turma 5º C, foi
presenteada com um exemplar do livro
mencionado.

Neste mesmo espaço, os alunos
assistiram à exibição de filmes baseados
em livros que integram o Plano Nacional
de Leitura. “A Pequena Sereia”; “A Roupa Nova do Imperador”, “O Rouxinol “ e
“O Soldadinho de Chumbo”, foram visualizados pelos alunos do 1º, 2º, 3º e 4º
anos, respetivamente.
Relativamente ao 3º ciclo, os discentes visualizaram o filme “A Rapariga que
Roubava Livros”. O filme baseado num
best-seller decorre durante a Segunda
Guerra Mundial na Alemanha e contanos a história de Liesel Meminger, uma
rapariga adotada que vive nos arredores
de Munique. Liesel cria um sentido para
a sua vida roubando algo a que não
consegue resistir - livros. Com a ajuda

do seu pai adoptivo que toca acordeão,
Liesel aprende a ler e, durante os bombardeamentos, compartilha os livros
roubados com os seus vizinhos e com o
judeu escondido na sua cave, antes de
este ser deslocado para um campo de
concentração, Dachau.
Como acontece todos os meses, foi
também realizado o concurso “O Leitor
do Mês”, que teve como vencedora a
aluna Luana Moniz, da turma 5º C.
Saliente-se que toda a comunidade
escolar, particularmente os alunos, participaram entusiasticamente nas atividades acima mencionadas, tendo estas
contribuído indubitavelmente para
promover o gosto pela leitura.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Entrevista à vencedora do concurso do mês de abril

Vencedora do mês de abril.
Eis mais uma entrevista do concurso
“O leitor do mês”, desta feita à vencedora do mês de abril, Luana Moniz, aluna
do 5.º C.
Prof.ª Ana:— Bom dia Luana!
Luana: — Bom dia sr.ª professora!
Prof.ª Ana: — Como tomaste conhecimento do concurso “O leitor do mês”?
Luana: — Através da minha professora
de Português e também li uma das en-

trevistas realizadas a um dos vencedores e fiquei com muita vontade de
concorrer.
Prof.ª Ana:— Como te sentiste quando
soubeste que tinhas vencido o concurso?
Luana: — Não queria acreditar!.. Sintome muito feliz e a minha família está tão
orgulhosa de mim!
Prof.ª Ana: — Gostas de ler?
Luana: — Sim, eu gosto muito!
Prof.ª Ana: — O que sentes quando lês
um livro?
Luana: — Eu sinto que a minha imaginação se desenvolve...
Prof.ª Ana: — O que te leva a escolher
um livro?
Luana: — Eu escolho um livro por achar
o assunto interessante e diferente.
Prof.ª Ana: — Qual foi a parte da história A Viúva e o Papagaio de que mais
gostaste?
Luana: — Quando a viúva encontrou o
tesouro (moedas de ouro).

Prof.ª Ana: — Qual foi a tua personagem
favorita? Justifica.
Luana: — A viúva, porque ela mostrou
ter um bom coração ao ajudar o papagaio.
Prof.ª Ana: — A tua ilustração da obra
está ótima. Consideras a ilustração
importante num livro?
Luana: — Sim, porque ajuda-nos a
compreender melhor a história.
Prof.ª Ana: — Quais são os teus livros
preferidos?
Luana: — A Fada Oriana, A Viúva e o
Papagaio, A Bela Adormecida, O Pinóquio e A Lenda das Sete Cidades.
Prof.ª Ana: — O que gostarias de ser
quando fores mais crescida?
Luana: — Eu gostaria de ser professora
de Português do 2.º ciclo e escritora de
livros infantis.
Prof.ª Ana: — Quem sabe se estou
diante de uma futura escritora?! Se um
dia escreveres um livro, qual seria o
tema que escolherias?

Luana: — Um livro de aventuras e como
gosto de desenhar imagino-me a ilustrálo também.
Prof.ª Ana: — Se tivesses de oferecer
um livro a um (a) amigo (a), qual escolherias?
Luana: — A Lenda das Sete Cidades.
Prof.ª Ana: — Gostaria que completasses a seguinte frase: Um livro é…
Luana: —“…uma aventura”.
Profª Ana: — Sei que recentemente
ganhaste o sorteiro de um exemplar do
livro A Lenda das Sete Cidades e agora
foste a vencedora do mês de abril. Espero que estas conquistas te motivem para
continuares a aventurar-te pelo “mundo
maravilhoso dos livros”!
Luana: — Eu vou continuar a participar
no concurso e espero voltar a vencer.
Prof.ª Ana: — Obrigada pela entrevista e
até breve!
Luana: — Adeus.
Ana Paula Ferreira

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Apresentamos algumas das ilustrações elaboradas pelos alunos da EBI de
Água de Pau baseadas nos livros requisitados:
(1) Ilustração de Jason Baganha, 3ºJ.
Livro: Livro com cheiro a chocolate, de
Alice Vieira; (2) Ilustração de Andreia
Raposo, 2ºI. Livro: Uma vaca de estimação, de Luísa Ducla Soares.; (3) Ilustração de Inês Machado, 5ºB. Livro: O Príncipe do Rio, de Manuel Alegre; (4) Ilustração de Maria Pacheco, 4ºK. Livro: A
quinta do Zacarias, da série Cantar de
Galo; (5) Ilustração de Cláudia Moniz,
3ºI. Livro: A aventura do Delfim, de Mafalda Moniz; (6) Ilustração da aluna
Cláudia Pavão, 1º C. Livro: Os três vestidos de João Sereno; (7) Ilustração de
Mateus Raposo, 2ºJ. Livro: O cãozinho
Tico e o mistério do osso desaparecido!,
de Becki ward; (8) Ilustração de Mateus
Branco, 4ºJ. Livro: A dama e o Vagabundo, da Disney.
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Eleições na União Europeia

Por: Mª do Céu Patrão Neves

——————————–—-———–———–

A

ssistimos, neste passado mês de
Maio, a duas importantes eleições em
países europeus, num ano em que
decorrerão várias entre as quais as
legislativas em Portugal. Refiro-me às
eleições legislativas no Reino Unido e
às eleições municipais e autonómicas
em Espanha. Ambas trouxeram
algumas lições relevantes para políticos e analistas em geral (politólogos,
sociólogos, jornalistas) fazedores da
opinião pública, as quais considero
pertinente destacar aqui muito
sucintamente.
O facto consensualmente mais
marcante das eleições legislativas no
Reino Unido foi o total erro das sondagens: até à boca das urnas as
sondagens anunciavam uma luta renhida entre conservadores e trabalhistas,
sem vencedor declarado; mas, afinal os
conservadores alcançaram a maioria.
Importa perceber o que falhou nas
sondagens, não apenas pelas ilações
no plano científico, mas também pelo
seu impacto político quando se sabe
que as sondagens divulgadas influenciam o voto dos cidadãos. Uma sondagem sem validade científica pode ser
legitimamente considerada como
manipuladora do sentido do voto.
O segundo aspecto a sublinhar das
legislativas inglesas, e o mais relevante
politicamente, é a vitória destacada do
partido do governo. Trata-se de um
partido conservador, cuja liderança de
David Cameron nos últimos cinco anos
foi marcada pela rígida austeridade nas
contas públicas, através da qual
conseguiu o maior crescimento na
Europa e a diminuição da taxa de
desemprego, entre outros índices
positivos. É, pois, um partido do

governo, a protagonizar a dita austeridade, que ganha as eleições.
Há algumas semelhanças a destacar
com as eleições municipais e autonómicas em Espanha. Estas decorreram
sob o vaticínio da vitoria de movimentos ditos de cidadãos, por oposição aos
partidos já tradicionalmente estruturados, o PP e o PSOE, ou seja o bipartidarismo que impera um pouco por todas
as democracias consolidadas. Estas
seriam as eleições que confirmariam o
fim do bipartidarismo e a vitória dos
cidadãos contra a austeridade, na esteira do que já este ano havia acontecido com as eleições legislativas gregas e
a vitória do Syriza.
É verdade que o bipartidarismo
(que não creio perfilar-se como
objectivo político em qualquer democracia) sofreu um forte abalo em
Espanha. Também é verdade que o
partido conservador do governo
reduziu significativamente a sua
representatividade
na
sociedade
espanhola. Mas é ainda igualmente
verdade que este partido conservador
do governo, protagonista da austeridade em Espanha e da já visível recuperação espanhola, ganhou as eleições.
Indubitavelmente estas eleições
mostram-nos o que muitos analistas
políticos consideravam impossível: que
os partidos governamentais, conservadores e que desenvolveram medidas
de forte restrição orçamental, vencem
eleições.
Em Portugal, a recuperação
também já se iniciou de acordo com
índices diversos como sejam o
crescimento, o desemprego, as
exportações, o consumo, os juros que
os mercados nos cobram ao fim de
quatro anos de governo, três dos quais
com um programa assinado pelo PS
com a troika. Espero, pois, que
também entre nós se confie nos alicerces que foram sendo construídos para
o crescimento e que já começam a dar
resultados.

www.mpatraoneves.pt
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Poemas de João Silvério
“As Santas do meu Concelho”

1
As Igrejas fui visitar
Porque delas senti saudades,
Por Atalhada fui começar
E também para rezar
À Senhora das Necessidades.
2
Sempre com muita alegria
Rezei por aquilo que é necessário,
Por intenção da freguesia,
Por todos pobres pedia
A nossa Senhora do Rosário.
3
Sempre com fé verdadeira
Rezei por tudo o que eu podia,
Com um Anjo à minha beira
Roguei tanto à Padroeira
Que abençoe a freguesia.
4
Tamanha fé em mim sentia
Naquele dia para rezar
Por todos pedir eu queria,
Subiu à Senhora da Guia
Para ela nos guiar
5
Como a fé nunca me engana
Depois da guia fiz parada,
Levando na mão uma cana
Fui rezar a Santa Ana
Que está no Fisher situada.
6
Rezando e cantando nunca fiquei rouco
A minha alma nunca sentiu discórdia,
Subiu então mais um pouco
Para ir rezar ao Cabouco
A Nossa Senhora da Misericórdia.
7
Disse à Santa, estás-me a ver
Rogando-te estou aqui
Para que possas-te compadecer
Do nosso povo a empobrecer
E da crise que está para aí.

8
Caminhei sempre a pensar
Quem tem ideia deve tê-la,
A próxima que vou parar
Para poder também rezar
A Nossa Senhora da Estrela.
9
Depois das rezas que fiz
Sempre ao brilho da luz
Tal como sempre quis,
Fui visitar na Matriz
A Igreja de Santa Cruz.
10
Senhora do Rosário padroeira
Santa Mãe rainha da coroa
Por seres de todas a primeira
A mais antiga e verdadeira
Abençoai a Lagoa.
11
Depois pus-me a subir
Por entre ruas e prédios,
Dizendo também vou pedir
E sei que ela vai-me ouvir
Nossa Senhora dos Remédios.
12
Pedi aos Santos e Arcanjos
Água de Pau está na fila,
Preparai os meus arranjos
Para rezar à Senhora dos Anjos
Padroeira desta vila.
13
Depois mesmo ali defronte
O pico quis visitar,
Primeiro bebi água da fonte
Subi à Senhora do Monte
A ela também fui rezar.
14
Não guardei para amanhã
Cada vez com mais fé
Com a minha alma sã
Fui á Ribeira Chã
Agradecer a São José.
15
Aí meu coração deu um nó
Não pensei em festas ou bodas
De São José ninguém tem dó
Vendo que é um Santo só
Para essas Santas todas.
16
Sei que ninguém me defronta
Como defronta um espelho
A visita está quase pronta,
Pedi a São José querido velho
Para ele tomar conta
Das Santas do meu concelho.

__________________________________________________________________
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Igreja Matriz pretende enriquecer a cultura da cidade

Exterior da Igreja Matriz está a ser alvo de beneficiação.
A Igreja Matriz da Lagoa, na freguesia de Santa Cruz, está em obras de manutenção. Obras que pretendem capacitar a Igreja para acolher pequenos núcleos (espaços), onde os vários bens da
Igreja estejam salvaguardados, oferecendo igualmente condições para quem
queira visitar o património existente na
Matriz.
Segundo explicou ao Jornal Diário da
Lagoa o pároco Nuno Maiato, haviam
vários espaços que tinha utilidade de
arrumos e sem grande relevo, e que

serão agora transformados em espaços
de Escultura, Ourivesaria e de Paramentos. Obras que afetam essencialmente a
sacristia e a torre da igreja, não afetando o normal funcionamento das eucarísticas.
Sobre as obras em questão, nesta
entrevista o Pe. Nuno Maiato adiantou
que era necessário requalificar igualmente o espaço exterior, o que está a
ser feito, criar um escritório mais reservado para que o pároco possa atender
com maior privacidade quem o procura

e melhorar o espaço do arquivo principal.
Existe ainda um outro projeto futuro
que será criar condições, nas atuais salas de catequese, criando uma sala única, para acolher uma exposição permanente sobre vida de Cristo, feita com os
tradicionais bonecos de barro da Lagoa.
“Queremos contribuir para o enriquecimento cultural da cidade e do concelho, queremos com esta iniciativa
acolher mais visitantes à cidade, proporcionando mais visitas”, diz o Pe. Nuno
Maiato, considerando que, de uma certa
forma, isso já acontece com a entrada
das chamadas “low-cost”, uma vez que
registado uma maior afluência de visitas
à igreja por parte de turistas.
O pároco considera que está ser
igualmente uma outra forma de evangelizar, ou seja, evangelizar através da
arte, através da tradição. “Todo isto
motiva a aposta naquele que é um projeto global, que pensa ser uma resposta
do que se fala na Igreja, numa “Pastoral
de Turismo”, o que considera ser, nos
próximos anos, uma aposta forte por
parte da Igreja.
“Temos um património muito rico no
país e na região e se for potenciado,
oferece às pessoas a possibilidade, nas
suas férias, de se encontrarem com
Deus duma forma diferente do seu

dia-a-dia”, considerou.
Diz nesta entrevista o responsável
pela Matriz da Lagoa, “é nosso objetivo
dar o contributo para a cidade e para a
ilha”.
A primeira fase das obras deverá
ficar concluída até ao mês de agosto,
altura em que se realizam as grandes
festas da freguesia.
Estas obras acabaram por surgir, na
sequência de um inventário dos bens
móveis da paróquia, que está a ser feito
por uma licenciada, através do Serviço
Diocesano da Cultura.
DL

Obras na sacristia da Matriz.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

“Lagoa faz a diferença” patente ao público até 30 de junho

Mais de 30 instituições associaram-se ao “Laço Humano”.
“Lagoa Faz a Diferença” assim se intitula a exposição fotográfica patente na Biblioteca Municipal Tomaz
Borba Vieira até ao final do mês de junho.
A exposição surgiu na sequência do desafio lançado
pela Comissão Nacional de Proteção de Crianças e
Jovens em Risco para a comemoração do “Mês da
Prevenção dos Maus-Tratos na Infância e Juventude –
2015”.
Segundo a Presidente da Comissão de Proteção de
Crianças e Jovens de Lagoa (CPCJ), Carla Ferreira, a
comissão é como um livro de histórias vivas de crianças
e jovens que crescem do abandono, negligência, maus

tratos, abusos. “Este livro fala de uma realidade dura
que temos que enfrentar diariamente, uma vez que a
prevenção desses graves problemas, devia fazer-se
desde cedo, com a verdadeira cultura de proteção e
respeito à criança. Toda a comunidade deve proteger a
sua criança, sendo que esta exposição é um exemplo
disso, cada fotografia, cada laço humano, é uma voz
contra os maus tratos na infância e na juventude. Hoje
a Lagoa faz a diferença na promoção dos direitos da
criança”.
No âmbito da sessão de abertura desta exposição,
a Presidente da autarquia lagoense referiu que “esta

foi uma iniciativa de caráter social de grande mérito da
Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Lagoa,
sendo interessante perceber que num concelho com
tantas instituições, todos quiseram participar, dar o
seu contributo, resultando numa bonita exposição,
ilustrando os diferentes Laços Humanos, realizados por
instituições das diferentes cinco freguesias da Lagoa”.
Cristina Calisto Decq Mota evocou, ainda, com
orgulho o trabalho desenvolvido pela CPCJ de Lagoa,
sendo certo que nos dias de hoje, “deparamo-nos e
sentimos a grande pressão que as Comissões de Proteção de Crianças e Jovens estão sujeitas, bem como,
com a pressão que os seus técnicos têm que executar
diariamente para cumprir o seu papel, e com isto
garantir segurança e o bem estar destas crianças e
jovens, merecendo, desta feita, votos de muito sucesso
para que continuem a trabalhar pela Lagoa e bem estar
da sua população, em particular, os mais fragilizados”.
A exposição está patente ao público até dia 30 de
junho, e poderá ser visitada de segunda a sexta-feira
no horário entre as 10h às 13h30 e das 14h30 às
18h00.
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Rosário assina protocolos que ascendem aos 14 mil euros
Segundo o edil, a Junta de Freguesia tem apoiado
ainda grupos e estudantes que se deslocam para fora
da ilha sendo que, já este ano, a freguesia apoiou dois
grupos de alunos da Escola Secundária de Lagoa, nas
suas deslocações ao exterior.
Gilberto Borges explica que, no seu orçamento, a
Junta de Freguesia tem uma verba que é sempre direcionada para este tipo de apoios pontuais que possam
surgir.
Os próximos dois protocolos a assinar serão com as
Paróquias de Nossa Senhora do Rosário e de Nossa
Senhora das Necessidades.
DL

No mês de maio foram assinados 12 protocolos com outras tantas instituições da freguesia.
A Junta de Freguesia de Lagoa – Nossa Senhora do
Rosário – celebrou mais uma série de protocolos com
diversas instituições desta freguesia da Cidade de
Lagoa, Açores.
Para já foram mais doze protocolos, que se juntam
a outros já assinados este ano, com várias instituições
da freguesia.
Assim sendo, foram assinados protocolos financeiros com Catequese da Paróquia de Nossa Senhora do
Rosário, Catequese da paróquia de Nossa Senhora das
Necessidades (Atalhada), Grupo Folclórico Grujola,
Orfeão Nossa Senhora do Rosário, Grupo Musical
7 Geração, Associação Musical de Lagoa, Instituto Cultural Pe. João José Tavares, Clube Náutico de Lagoa,
Judo Clube Lagoa, Agrupamento de Escuteiros nº96 –
Rosário, Clube de Ténis de Lagoa e Clube de Pesca
Desportiva de Lagoa.
Segundo o Presidente da Junta de Freguesia de
Nossa Senhora do Rosário, os doze protocolos ascendem aos quatro mil euros, sendo que, no total, são

mais de 14 mil euros o valor dos protocolos financeiros
assinados por esta Junta de Freguesia com instituições
da freguesia.
Gilberto Borges assume, em declarações ao Jornal
Diário da Lagoa, ter a consciência que, os protocolos
assinados, não são de valores muito elevados, mas
tendo em conta a realidade de freguesia, já são valores
consideráveis a ter em conta.
O edil admite também que, sem estes apoios, algumas da instituições beneficiadas, teriam muitas dificuldades em poder realizar as suas atividades, que são
desenvolvidas em prol da própria freguesia.
Refere Gilberto Borges esta é uma das formas 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”.
Além destes protocolos, a Junta de Freguesia de
Nossa Senhora do Rosário tem apoiado, pontualmente,
várias instituições que solicitam apoio de variada
ordem.

__________________________________________________________________
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Mais de 14 mil euros em protocolos.
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O Mundo e o Tempo

Por: Rui Almeida

——————————–—————–——

Q

“ ue o diga o tempo, pois, embora mudamente surdo, ele é o único
que, sem dizer nada, diz tudo!...
(Pedro Calderón de la Barca).
Escrevo a crónica deste mês em
Hamilton, na ilha norte da Nova Zelândia. É uma “pequena” cidade na
comparação com as grandes urbes
mundiais, mas, para os neozelandeses,
com 150 mil habitantes, ela torna-se a
quarta maior do país.
Um país que, para muitos, é um
mito, é místico, ou faz parte das recônditas possibilidades para uma viagem
de sonho.
Estou aqui, nos antípodas dos
Açores, pela segunda vez. E pela
segunda vez tenho a sensação de que,
afinal, o mundo pode ser um local
fantástico para se viver.
E pode sê-lo por razões exclusivamente culturais. Mas também por
razões comunicacionais. Sobretudo,
por algo a que, muito prosaicamente,
chamamos “boas práticas”, “bons
hábitos” de convivência, percebendo
que o mundo só pode mesmo ser um
local extraordinário se o for para nós
mas, também, para o que connosco se
cruza.
A estrutura e a organização de uma
sociedade revelam-se nos mais básicos
pormenores, em detalhes que, muitas
vezes, só de soslaio olhamos. E o
neozelandês preocupa-se com a sua
vivência e convivência.
Olha para a limpeza como um fator
diferenciador. Encara-a como uma
responsabilidade coletiva.
Sublinha o civismo como um fator
revelador. Demonstra-o no respeito
pelas regras de trânsito, que todos
(condutores e peões) cumprem escrupulosamente, ao pormenor quase
ínfimo de esperar – ainda que não se
vislumbre veículo a quase meio quilómetro... – pela libertação de um sinal
verde para atravessar a rua.
Sustenta a simpatia com um fator
motivador: um sorriso desencadeia um

Pub

sorriso. E sorri. A cada movimento, a
cada esquina, em cada estabelecimento. E fala pelos cotovelos de coisas
simples como o tempo, a paisagem, o
trânsito ou a família.
Vê-se que anda feliz. Vê-se que
tem tempo para ser feliz. Que, a si
próprio, concede a benesse do tempo
como se dela e dele dependessem – e
dependem – o seu conceito de qualidade de vida.
Aqui há tempo. Nos diversos
“tempos” da nossa vida, quantas vezes
nos questionamos sobre ele próprio, o
“tempo”? Aquele que passamos connosco, com os nossos, com as nossas
pequenas-grandes fagulhas de felicidade que carecem de tempo e não se
compadecem com a marcação de
(pouco) tempo com que nos debatemos, dia-a-dia...
Aqui o tempo para. Para pensar,
para olhar a paisagem ou, simplesmente, para piscar o olho e sorrir a
quem passa. Esta dimensão encontroa muito poucas vezes nas centenas de
viagens e nos muitos milhares de
quilómetros que, todos os anos,
acrescento ao passaporte.
E é esta dimensão que nos faz
também parar para refletir sobre as
boas práticas de ter tempo. Com tempo percebemos que a vida, como a
conhecemos, é tão efémera que só
pode ser aproveitada como uma
permanente conquista. Com ele
entendemos que não seríamos
ninguém sem o outro, o que está ao
nosso lado, o que nos dá sentido ao
verdadeiro conceito de sociedade e de
comunidade. Não somos um sem o
outro, não vivemos isolados, não nos
socializamos se o pensarmos, apenas,
numa dimensão egoísta e fechada.
Esta é a lição da Nova Zelândia.
Longe de tudo e de todos. Atirada pela
geografia para o extremo sul do mais
recôndito continente do planeta, uma
Oceânia onde o tempo continua a
permitir que, apesar dos milhares de
quilómetros de distância, aqui se
possa beber o melhor de todos os
mundos.
Que aqui se possa perceber que o
mundo é pequeno porque o tempo
tecnológico do longe faz perto e faz
um fuso parecer um instante.
Que aqui se possa entender que o
mundo é suficientemente grande para
abarcar todos os tempos, os de cada
um de nós, os dos que connosco se
cruzam, os tempos certos para que a
vida continue a sorrir em qualquer um
dos lados do mundo.
E assim, do longe se faz perto.

_______________________________________________________________
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(re)Pensar os centros históricos

Por: João Ponte

——————————–—————–——

Refletir

sobre
a
vitalidade
dos centros históricos das cidades e das
vilas,
enquadrar
medidas
de regeneração destes centros com as
estratégias de âmbito regional e local e
analisar o papel que o urbanismo
comercial pode ter na sua reabilitação
parecem-me ser aspetos da ordem do
dia que requerem uma análise cuidada
e interessada por parte das partes
envolvidas e da sociedade civil.
Já se passou mais de uma década
desde que ocorreu a reabilitação urbana e comercial dos centros urbanos e
históricos de algumas vilas e cidades,
recorrendo-se a fundos comunitários,
onde os municípios, a par das empresas, fizeram importantes investimentos
no sentido de se modernizar e revitalizar estes centros.
Não existem dúvidas de que os
investimentos realizados tiveram um
impacto bastante positivo, mas é certo
que os hábitos de consumo também se
alteraram nesta última década, sobretudo pela oferta ao cliente que se
tornou bastante mais diversificada
e diferenciada, pois sendo o mercado pouco flutuante, os centros históricos
foram-se
debatendo
com
novas dificuldades, vendo-se obrigados a concorrer, com alguma desigualdade, com outros "centros comerciais"
e com novos polos de atratividade.
Neste momento, os pequenos e
médios comerciantes estão a tentar
recuperar de uma situação agravada
pela crise internacional, despoletada
em 2008, a qual teve um óbvio impacto
na economia portuguesa (aumento
acelerado da taxa de desemprego, aumento de impostos, diminuição nas
produções e investimentos e o aumento do défice público), levando-nos a
uma das maiores recessões económicas
com assinalável perda do poder
de compra.
É por isso que, neste momento, faz
sentido analisar estratégias de suporte
à atividade económica e à revitalização
dos centros históricos, onde ainda se
sentem, cada vez com menos expressão, os impactos dessa recessão económica. Muitas vezes tenta-se associar
esta situação recessiva à inércia de atu-

ação por parte dos municípios. Bem
sabemos que, da parte dos municípios,
de uma forma geral, foram realizados
investimentos ajustados, tendo em
vista a revitalização dos espaços públicos.
Estes promoveram, e bem, a reabilitação de zonas degradadas, a restauração do património histórico e arquitetónico, a modernização de praças e
parques, trataram as fachadas de edificações, sem por em causa o seu valor
arquitetónico, redefiniram os acessos
em vias públicas, melhoraram o padrão
de limpeza e conservação das zonas
urbanas, melhoraram a mobilidade e
aumentaram as zonas de estacionamento, a par de outras medidas.
As intervenções na área de reabilitação e regeneração urbana devem
obedecer a projetos e estudos de
salvaguarda e valorização do património urbanístico e arquitetónico, realçando a importância dos instrumentos
de gestão territorial, como os planos de
salvaguarda, que devem imprimir uma
definição clara e visionária do espaço.
A regeneração urbana e comercial é
suscetível a várias sensibilidades, sendo
por isso necessário, que se materializem ações, onde a abordagem e a
visão devem ser consensuais. A existência de um plano estratégico é fundamental, o qual deve considerar, entre
outros, os seguintes aspetos: conhecer
melhor a oferta e a procura de comércio do centro histórico; conferir ao
contexto urbano a imagem de lugar
único e de excelência; sintonizar a qualificação urbana com a modernização
comercial e consolidação da oferta cultural; implementar um conjunto de
medidas
de
simplificação administrativa e de tramitação digital; implementar um conjunto de medidas fiscais que possam contribuir para a
fixação de pessoas nos centros urbanos
e para a dinamização da atividade económica; facilitar os projetos de urbanismo comercial ao nível dos centros históricos, articulando a requalificação do
espaço público com a requalificação
das atividades do comércio e serviços;
pensar num conceito de urbanismo comercial contemporâneo e crítico,
para que o objetivo imediato
não ofusque os impactos de médio e
longo prazo.
Neste momento, os comerciantes e
a população local anseiam medidas que
contrariem a desertificação dos
centros históricos.
Mãos à obra e ação virada para os
resultados é o que se espera neste
momento para que não se desperdicem
recursos, nem se comprometa o futuro
desses locais, para que, num futuro
próximo haja um ganho efetivo ao nível
da dinâmica comercial, económica e
social.

ERRATA: Na edição de maio, por lapso, foi trocado o título da crónica do nosso
colaborador João Ponte. Assim, no título da crónica de maio deve ler-se
“A democracia e o Poder local”. Pedimos as nossas desculpas pelo erro.
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Centro Cultural da Caloura recebe a exposição
“A Caloura através do desenho” até dia 13 de julho

Está patente ao público, no Castelo Centro
Cultural, na Caloura, a exposição de desenhos em
diário gráfico, intitulada “A Caloura através do
Desenho”.
Trata-se de uma exposição organizada pelos Urban
Sketchers Açores, em parceria com a Associação Histórias Sábias – Património Cultural, Artístico e Arqueológico, que assim apresentam os seus trabalhos, como
forma de assinalar o Dia Internacional dos Monumentos e Sítios, sendo que também promoveram uma
visita guiada pela Caloura.
Segundo Sofia Botelho, em declarações ao nosso
jornal, este ano, o dia Internacional de Monumentos e
Sítios, teve como tema “Monumentos e Sítios: Conhecer, Explorar, Partilhar”. Como forma de assinalar esta
data, a HS – Histórias Sábias-Património Cultural, Artístico e Arqueológico, associou-se ao grupo Urban Sketchers Açores para promover uma visita guiada por
alguns pontos de interesse histórico e cultural da Caloura, nomeadamente o Porto da Caloura, a Ermida e
Convento da Caloura, O Castelo Centro Cultural e a
Ermida de S. Pedro Gonçalo Telmo.
Os “Urban Sketchers Açores” são um movimento

internacional, nascido nos Estados Unidos em 2007,
sendo há vários grupos USk por todo o mundo, organizados por países ou cidades. Cada grupo é composto
por várias pessoas de várias idades e das mais diferentes áreas profissionais – não necessariamente artística
– mas com um propósito em comum: registar o mundo
que os rodeia através do Desenho, servindo assim o
último ponto do Manifesto dos USk: “mostrar o
mundo, um desenho de cada vez”.
Portugal tem um grupo ao qual pertencem três
subgrupos regionais, inclusivamente o regional, Urban
Sketchers Açores, que nasceu em março de 2014, num
evento que contou com a presença de Eduardo Salavisa, Mário Linhares e Ketta Linhares em três dias de
workshops, conversas e o primeiro encontro do grupo.
Desde então têm promovido vários Encontros em
vários
pontos
da
ilha
de
S.
Miguel.
Esta é mais uma das várias exposições que o Centro
Cultural da Caloura recebe, mas uma coisa todas elas
têm em comum, a qualidade.
Segundo Tomaz Borba de Vieira, trata-se de uma
exposição especial, concebida por desenhos de não
profissionais, mas sim de gente jovem, algo que tem a
ver com o rumo que está a tomar a educação relativamente ao desenho.
Diz Tomaz Borba Vieira, “assim como se exige que
toda a gente saiba escrever, expressar a palavra, é bom
exigir que se saiba exprimir pelo desenho”.
No entender do professor, a arte era feita apenas
por quem decidia ser artista, agora é de um âmbito
maior.
Em declarações ao nosso jornal, refere que todos
nós poderemos ser artistas, ou seja, “a criatividade é
um dos recursos únicos do ser humano, e que o distingue dos restantes animais, portanto quem quiser pode
usar a criatividade e dedicar-se à criação de formas ou
palavras”.
Considera Tomaz Borba Vieira que na cultura começa a fermentar um sentimento novo relativamente a
estar coisas, uma questão certamente tem a ver com o

desenvolvimento cultural.
Os desenhos realizados em diário gráfico, no
âmbito desta visita, estarão em exposição no Castelo
Centro Cultural até dia 13 de junho, de segunda a
sábado, das 10h30 às 12h30 e das 13h30 às 17h30.
Fotos: DL

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Império de São Pedro em Água de Pau de 25 a 29 de junho

Imagem da edição de 2014.
O Largo de Santiago, na vila de Água de Pau, recebe
de 25 a 29 de junho, mais as Festividades do Império
de São Pedro.
Esta é uma organização da responsabilidade da
Câmara Municipal de Lagoa e cujo objetivo dessa iniciativa passa pela preservação e promoção da cultura e
das tradições que fazem parte da memória coletiva do
povo lagoense e dos açorianos e que contribui para
definir a identidade do Concelho e dos Açores naquilo
que têm de mais singular como é o caso do culto ao
Divino Espírito Santo que se assume como uma devoção com grande tradição no seio da comunidade

lagoense.
Segundo a presidente da autarquia lagoense, “estas
festividades representam a maior manifestação cultural e religiosa do arquipélago que, assim, simboliza um
valor fundamental na nossa atualidade, nomeadamente, a partilha. Para o Município, a realização destas
tradições mantém vivo o culto ao Divino Espírito Santo e restituiu o estatuto e valor que este
tem na história do Concelho de Lagoa”.
Com um diversificado programa, as festividades
iniciam-se, na quinta feira com o desfile do Grupo de
Tambores UnoJovens de Ponta Garça, seguido da
arrematação de gado e a atuação do Grupo de Cantares Vozes do Monte Santo, encerrando este primeiro
dia com a atuação do Grupo de Violas Filhos da Terra
da Ribeira Chã.
Na sexta feira, dia 26 de junho, assistir-se-á
à abertura do quarto do Espírito Santo, com a participação da Sociedade Filarmónica Fraternidade Rural,
seguindo-se a bênção da dispensa da carne e da
massa. Para este dia, a animação musical ficará a cargo
do Grupo de Cantares Tradicionais de Santa Cruz, e os
tradicionais dizeres da Tia Maria do Nordeste. Já para
sábado, está agendado um festival de folclore, com a
participação do Grupo Jovem Pauense, Grupo Folclórico de Cantares e Balhados da Relva e Grupo Folclórico

da Casa do Povo do Livramento.
No domingo, 28 de junho, o dia inicia-se com o
tradicional cortejo, desde o Largo de Santiago até à
Igreja de Nossa Senhora dos Anjos, seguindo-se
celebração da Eucaristia com coroação presidida pelo
Reverendo Padre João Martins Furtado. De tarde,
será realizada uma procissão com a coroação dos Impérios do concelho que serão convidados para o
efeito e com a participação das filarmónicas do concelho. O dia termina com a partilha popular das tradicionais das sopas do Divino Espírito Santo na rua da
Ribeira e Largo do Santiago. Para a animação
musical, está prevista a atuação da Tuna Académica
Masculina “Os Tunídeos” e a Banda Sétima Geração.
Para segunda feira, último dias das festividade,
haverá animação musical pela banda Feedback, encerrando com o sorteio de Domingas, pelas
24h00, seguido da procissão de velas para a moradia
da 1ª Dominga.
Estas festas são promovidas pelos funcionários do
município, envolve a parceria da paróquia de Nossa
Senhora dos Anjos e a junta de freguesia de Água de
Pau, e conta com a participação das instituições locais
e do povo pauense.
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Cumpriu-se uma vez mais a tradição com a
realização da Festa do Divino Espírito Santo
Uma vez mais cumpriu-se a tradição na Paróquia de Nossa Senhora
do Rosário, com a celebração das
festas do Divino Espírito Santo, e que
contou com a presença dos vários
impérios desta freguesia, da Cidade
de Lagoa.
O Conselho Económico da Paróquia de Nossa Senhora do Rosário,
uma vez mais, celebrou o Espírito
Santo com a distribuição de pensões
aos mais carenciados, assim como
confecionou a tradicional Sopa do
Espírito Santo, para distribuir à população.
Na sexta-feira, como habitualmente, foram distribuídas cerca de
uma centena de pensões, a pessoas
carenciadas da freguesia, “embora
existe sempre quem pede que acaba
por não ter tanta necessidade, até
porque, os que mais precisam,
acabam por não aparecer, até por
vergonha”, refere fonte do Conselho
Económico.

A preparação das pensões antes de serem distribuídas pelas pessoas previamente selecionadas.
Fotos: DL

Momento da bênção e distribuição das pensões, durante a qual participou a Filarmónica Lira do Rosário, tendo interpretado o Hino do Espírito Santo.
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Mais de três mil pessoas passaram pela Praça
de Nossa Senhora do Rosário
Por sua vez ,o domingo foram
confecionadas cerca de 3500 Sopas
do Espírito Santo para a população,
que foram oferecidas na Praça de
Nossa Senhora do Rosário, na Lagoa.
A carne para que as sopas pudessem ser feitas foi oferecida pela
Junta de Freguesia, sendo que o
restante, desde o pão, o vinho, o
sumo, a massa, entre outros bens
necessários para confecionar as sopas, foram oferecidos por várias
entidades e particulares que colaboraram com a paróquia.
A mesma fonte considera que
atualmente no Espirito Santo vive-se
muito à base do negócio, sendo que,
neste campo, a Igreja tenta fazer
com que haja mais caridade do que
negócio.
Na tarde de domingo, e antes da
distribuição das sopas, teve lugar o
tradicional cortejo com a participação de todos os Impérios os Espírito
Santo, da Paróquia de Nossa Senhora do Rosário.

Ao longo do dia foram sendo preparadas as sopas, que foram depois benzidas pelo pároco após a procissão.
Fotos: DL

Cumpriu-se a tradicional procissão que contou com a participação de todos os Impérios do Espírito Santo da paróquia de Nossa Senhora do Rosário.
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“Lagoa ComVida” quer recolocar o concelho no mapa dos festivais
terreno emprestado pela Finaçor, e que será devidamente preparado para o efeito, tendo a capacidade
para acolher cerca de 1000 tendas e no qual se vão
adaptar duches e casas de banho. O mesmo terreno
terá uma utilização gratuita, devendo todos os interessados inscrever-se para o correio eletrónico do festival
(festivallagoacomvida@gmail.com), para uma melhor
organização em termos de logística.
Os ingressos para o Festival Lagoa ComVida encontram-se disponíveis para venda, em todos os balcões
Banif da ilha de S. Miguel, na Pousada da Juventude de
Lagoa e no Posto de Turismo de Lagoa, onde podem
ser adquiridos a um preço mais reduzido, na compra
do acesso para os três dias do festival até dia 30 de
junho, custando assim 30€ e os bilhetes diários para o
1º dia tem um valor de 15€; para o 2º dia 10€ e para o
3º dia um valor de 15€.

Pacotes promocionais para
Festival Lagoa ComVida
Mapa do recinto onde irá decorrer o festival Lagoa ComVida.
Nos próximos dias 3, 4 e 5 de julho, a cidade de
Lagoa regressa ao mapa dos grandes festivais do verão,
nos Açores.
A decorrer na frente marítima do Portinho de São
Pedro, numa organização da autarquia local, o festival
“Lagoa ComVida” promete trazer milhares de pessoas
à Lagoa, terá atuações com bandas e artistas de referência do panorama musical português.
No dia 3 de julho o destaque vai para a atuação de
Pedro Abrunhosa & Comité Caviar, cuja primeira parte
será feita pelos STAMP. No final da noite destaque
também para a atuação do Dj Tom Enzy. Deepjay e Dj
Fábio S encerrarão a primeira noite deste festival.
A 4 de julho a banda 7ª Geração darão inicio ao
festival abrindo o palco aos Amor Electro. Outro destaque é a atuação do Dj internacional Oliver Ingrosso. Dj
Ride e Dj Brendo Santos encerram este segundo dia.
No dia 5 de julho, último dia do festival, destaque

para os cabeças de cartaz, os Xutos e Pontapés, que
regressam assim à Lagoa, seis anos após o último concerto neste concelho. Sara Cruz abrirá a noite de domingo.
A Dj Carolina Torres e o Dj Davi Winn encerram a
I edição do Festival Lagoa ComVida.
O recinto do festival terá uma zona de campismo,
balneários assim como diversos bares.
A organização pretende que este seja um “evento
âcora” para o concelho, colocando a Lagoa novamente
no roteiro dos festivais de verão dos Açores.

Festival terá parque de
campismo para 1000 tendas
O Festival Lagoa ComVida irá possuir um terreno
que servirá para parque de campismo.
Trata-se de um espaço que vai ficar situado num

O Festival Lagoa ComVida conta com mais uma
parceria, desta feita, com a empresa Atlancoline que
se associa a este evento na cidade de Lagoa, com a
concretização de pacotes promocionais nas viagens de
barco entre ilhas.
Trata-se de uma oferta promocional que engloba
uma viagem de ida e volta, integrando também passe
geral para os três dias do festival, os transferes de
autocarro entre o Porto de Ponta Delgada – Lagoa –
Porto de Ponta Delgada, acesso ao parque de campismo, entrada gratuita no Complexo Municipal de Piscinas da Lagoa durante os três dias de Festival e ainda
10% de desconto nos restaurantes aderentes a esta
iniciativa.
A Câmara Municipal de Lagoa e a Atlanticoline realizarem dois pacotes promocionais: o pacote Interjovem no valor de 29€ e o pacote Adulto no valor de 89€,
com o objetivo de estender a oportunidade de participação neste Festival Lagoa ComVida a todas as ilhas
dos Açores.
DL/CML

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Academia Musical promoveu workshop de bateria na Lagoa

Formador e alunos do workshop de bateria .
O Cineteatro Lagoense Francisco
D´Amaral Almeida recebeu, nos dois
últimos dias de maio um workshop de
bateria.
Tratou-se de uma organização da
Associação Musical de Lagoa e que visou
promover a arte musical, nesse caso de
um instrumento musical que cativa muitos dos jovens nos dias de hoje.
O workshop foi ministrado por
Eduardo Lopes, especialista na área e

Foto: DL

com uma vasta experiência como formador.
Eduardo Lopes efetuou estudos musicais de bateria e percussão clássica no
Conservatório de Roterdão (Holanda) e
é doutorado em Música pela Universidade de Southampton (Reino Unido).
Mantém uma atividade significativa
como músico de estúdio (com CDs editados a solo e em colaboração), e atua
regularmente como freelancer.

Em 2010 publicou o seu primeiro
livro para o ensino da Bateria e é
frequentemente convidado para realizar
Master Classes de bateria nas mais variadas instituições culturais nacionais e
internacionais.
Em declarações ao Jornal Diário da
Lagoa, Eduardo Lopes manifestou-se
satisfeito pelo trabalho realizado, tendo
ficado admirado com a motivação dos
alunos e pelo trabalho desenvolvido
pela Associação Musical de Lagoa.
“Foram feitas partilhas, ensinou-se e
aprendeu-se”, referiu Eduardo Lopes.
O formador falou ainda um pouco
sobre este instrumento que, como
instrumento de precursão que é, é um
dos mais antigos que existe e como tal,
era utilizado para comunicar à distância,
sendo que, naturalmente o diálogo, a
criatividade, a música e arte estão presentes na bateria como um instrumento
bastante orgânico. Refere ser este um
meio ideal para comunicar um outro
tipo de sensações e estado de espirito.
A bateria é um instrumento impres-

cindível que nasceu em finais do séc. XIX
e que no séc. XX se afirmou como um
instrumento apelativo e que está
presente em todos os estilos assim como nos quatro cantos do mundo, disse.
Por seu turno, Aquiles Preto, por
parte da Academia Musical da Lagoa,
considerou importante a realização
deste workshop, tendo em conta que
nos Açores é sempre mais difícil ter
acesso a este tipo de formação profissional com qualidade. “É sempre uma
mais-valia quando vem cá alguém, o que
ajuda a obter mais e melhores conhecimentos”, considerou.
Contudo Aquiles Preto lamentou a
pouca adesão por parte dos possíveis
interessados, até porque, é nestes momentos que muito se pode aprender,
esperando que para o futuro possa haver mais adesão. Apesar de terem sido
apenas sete os alunos neste workshop,
o balanço foi bastante positivo, tendo
excedido as expetativas. “Melhor não
podia ser”, considerou.
DL
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Operário falha subida à II Liga de Futebol mas escreve o
seu nome e o dos Açores nas páginas dos recordes nacionais

A equipa do Operário terminou a época em terceiro lugar, depois de ter disputado a última fase do CNS no grupo de subida.
A equipa principal do Clube Operário
Desportivo (COD) fez, esta época, uma
das suas melhores épocas nos campeonatos nacionais.
Os fabris estiveram na frente do
campeonato a maioria da época, mas
nos últimos três jogos acabou por não
conseguir aquele que começou a ser o
sonho da equipa e dos seus adeptos.
O Operário terminou a época
2014/15 em terceiro a apenas uma
vitória de conseguir a subida de divisão.
O Presidente do COD considerou ter
sido uma época fantástica que motivou
muita gente. “A equipa premiou o público com jogos muito interessantes e
muito bem conseguidos”, considerou
Gilberto Branquinho.
Em entrevista ao jornal Diário da
Lagoa recordou que a equipa esteve na
luta até à última jornada, numa época
muito competitiva. “Foi realmente uma
pena que, nos últimos três jogos, era
necessário ganhar, infelizmente não se
tenha chegado à pretensão de subir.
Todos mereciam, os jogadores, a equipa
técnica, os sócios”.
Gilberto Branquinho considerou que
tudo o que aconteceu ao longo da
época, a subida era o prémio merecido.
O Operário apresentou uma equipa
jovem, com novos jogadores que chegaram à Lagoa e venceram e convenceram,
sendo já referenciados, alguns para continuar, outros para outras equipas,
algumas de outros campeonatos, referiu
Gilberto Branquinho.
O presidente da equipa da Lagoa
admite a continuidade de alguns jogadores, e adianta que deverão igualmente
surgir algumas novas aquisições.
Quanto à equipa técnica, o presidente do Operário refere que para já, será
quem irá dar continuidade ao projeto.
“A equipa técnica fez um excelente trabalho, um trabalho meritório e o desejo
é para que continuem”.

Lutar pelos lugares
cimeiros
Gilberto Branquinho admite que os
poderes, principalmente financeiros, não
permitem dizer que se irá ombrear pela
subida, será sim mais correto falar em
lugares cimeiros e caso se proporcione
as condições deste ano, logo se verá.
Contudo o presidente do COD recorda
um provérbio antigo, “a água de um rio
nunca passa pelo mesmo sitio duas
vezes”. Um provérbio que Gilberto Branquinho alude aos jogadores para que
possam agarrar as oportunidades, essencialmente os que se irão manter na equipa, usando a sua experiência para a
próxima época.
“Da parte da direção, iremos dar as
mesmas capacidades, a mesma oportunidade para que os jogadores possam
fazer o mesmo trabalho, a mesma ideologia desportiva e estará nos pés de cada
um chegar ao topo e discutir e esperando-se a finalização”, referiu.
Gilberto Branquinho mostrou-se
igualmente agradado pelo sentimento
humano e clubista que a época proporcionou, recordando as excelentes molduras humanas que se fizeram registar no
Campo João Gualberto Borges Arruda
que, segundo disse, fruto do trabalho
que a equipa foi fazendo, levando a que
a chama clubista tivesse vindo ao de
cima.

Operário escreveu o
seu nome nas páginas
dos recordes nacionais
Por seu turno, o treinador do Operário fez um balanço extremamente positivo da época que finalizou. Em declarações ao nosso jornal, André Branquinho
referiu “o clube deu provas de um valor
muito alto. Na primeira fase consegui-

mos atingir a pontuação máxima entre
as mais de oitenta equipas que participaram no CNS. Batemos mesmo o recorde
de pontos na primeira fase”.
O técnico considerou que também na
segunda fase houve sempre luta pelo
primeiro lugar, embora esse não tenha
sido o objetivo inicial da época.
O técnico que que se mantém na
próxima época à frente da equipa técnica dos fabris, admitiu que o trabalho
desenvolvido pela sua equipa, as expetativas foram subindo e acabou o Operário
por lutar pela subida de divisão.
O técnico recorda a época transata
em que os fabris ficaram a um ponto de
disputar a fase de subida, sendo que
este ano ficaram a uma vitória da subida
de divisão, considerou ser este mesmo
um ponto negativo entre muitos positivos alcançados ao longo da época que
findou.
André Branquinho destacou a qualidade que a equipa apresentou e os recordes coletivos e individuais conseguidos.
Nos pontos, há a destacar o recorde
alcançado pelo guarda-redes João Botelho que esteve 1211 minutos sem sofrer
golos, tendo destronando Vitor Baía
deste recorde nacional, o que, segundo
o técnico, levou o nome do Operário e
dos Açores pelo mundo fora.
Outro aspeto muito positivo foi o
aumento da assistência nos jogos em
casa, levando à aproximação dos adeptos à equipa. “Houve uma preocupação
semanal no acompanhamento dos resultados e sinceramente espera que no
próximo ano se possa repetir, até
porque o apoio dos adeptos foi fundamental para a campanha deste ano”,
considerou o treinador.
André Branquinho destacou igualmente o lançamento de vários jogadores
que não eram conhecidos, o caso de
Xexé, um jovem micaelense, primeiro
ano de sénior e que fez uma época
muito positiva, e que fruto do seu traba-

lho. “Houve ainda outros jogadores que
não eram conhecidos do público e que
hoje são referenciados por equipas de
outros patamares, o que demonstra que
a equipa é cada vez mais uma montra
para jogadores”, disse.
O jovem treinador admite mesmo ser
esta uma que ficará na memória de
todos. “A direção fez de tudo para que
nada faltasse o grupo, o que deu
tranquilidade para o trabalho feito”.
Quanto ao plantel da próxima época,
André Branquinho admite mexidas, mas
o objetivo passa por manter a estrutura
base, e caso não seja possível, existem já
alguns jogadores referenciados, uma vez
que este tem sido um trabalho realizado
ao longo de toda a época.
O desejo do técnico é de que a maioria dos jogadores se mantivesse, até
porque existe uma metodologia de trabalho que já e conhecida pelos jogadores, estes conhecem os princípios de
jogo e sendo uma equipa com caras
novas, o ideal seria dar continuidade ao
trabalho realizado esta época.
Entretanto já existem algumas confirmações, os guarda-redes João Botelho e
Mário Ri já renovaram com o clube da
Lagoa, o mesmo acontece com Dani,
Abudu, Jorginho e João Peixoto.
Por outro lado, Hélder Arruda, Nelo e
Xéxé estão de saída. Nos próximos dias
os restantes jogadores deverão confirmar a sua continuidade ou saída.
Quanto à equipa técnica, esta mantém-se para já, até porque não existem
outras propostas e a intensão é de continuação no clube fabril.
“Ser treinador do Operário é uma
posição de orgulho, representar o
Operário não é representar um clube
qualquer, trata-se de um clube com uma
historia muito grande”, adiantou o
treinador ao Jornal Diário da Lagoa.
DL
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Karaté tem de ser olhado com mais valor por quem de direito
zar as qualidades do atleta “made in azores”, dando
primazia e premiando o mesmo”.
O CKL chama a atenção para a necessidade da
modalidade ser olhada com mais valor por parte das
entidades regionais competentes, “em apostar de
forma determinante num sistema desportivo sustentado, criando as condições que geram as oportunidades
para o exercício da actividade desportiva como factor
cultural indispensável na formação plena da pessoa
humana e no desenvolvimento da sociedade”.

Fotos: CKL

DL/CKL

Os atletas demonstraram que a modalidade continua em crescente no concelho.
O Centro de karaté da Lagoa voltou a brilhar no
Campeonato Nacional que decorreu a 23 de maio, em
Oeiras.
Os atletas da jovem Cidade de Lagoa conseguiram
três medalhas entre as seis ganhas pela Associação de
Karaté dos Açores.
De destacar o 2.º lugar alcançado por Maria João
Sousa na categoria de iniciados femininos mais de 54Kg
(Vice-Campeã/medalha de prata); o 3.º lugar de Sara
Caetano em iniciados femininos menos de 30Kg
(medalha de bronze) e o 3.º lugar de Érica Vital em
juvenis femininos menos de 55Kg (medalha de bronze).
Do Centro de Karaté da Lagoa participaram Érica

Vital, Sara Caetano, Maria João Sousa, Carlos Furtado,
Gonçalo Piques e Daniel Botelho, sob a orientação do
treinador António Moniz.
Numa nota enviada à nossa redação, fonte do CKL
destaca o valor do atleta açoriano, sendo os resultados
alcançados no Campeonato Nacional “um exemplo
ímpar das qualidades dos nossos atletas, neste caso
concreto na modalidade de Karaté, onde uma vez mais
atletas “genuinamente” açorianos voltaram a brilhar
em território continental, levando novamente à ribalta
a região Açores e o desporto açoriano”.
Refere a mesma nota ser “importante dar oportunidade, como também trabalhar por forma a potenciali-
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Equipa da Lagoa que participou na prova.
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Cidade de Lagoa recebeu XIV Gala do Desporto Açoriano
De destacar ainda que a patinadora Lia Moreira
recebeu também o troféu nesta Gala do Desporto por
ter representado a Seleção Nacional na Taça da Europa
de Patinagem Artística, no escalão de Juvenis Femininos.
A atleta do CPSC disse ao nosso jornal que este
prémio é muito importante. “É um grande orgulho e
uma grande conquista para mim. Foi um dos meus
grandes objetivos que foi alcançado”.
Lia Moreira refere ser este um intensivo para continuar a trabalhar para alcançar os seus objetivos.

Patinagem em destaque na
XIV Gala do Desporto Açoriano

Troféu que foi entregue no âmbito da XIV Gala do Desporto Açoriano.
O Convento dos Franciscanos, em Santa Cruz
(Lagoa), recebeu a XIV Gala do Desporto Açoriano
2015, no que à distinção dos atletas da ilha de São
Miguel diz respeito.
Nesta gala foram distinguidos 42 dirigentes, treinadores, atletas, árbitros e clubes envolvidos em desportos individuais, coletivos e adaptado.
Do concelho de Lagoa, na categoria de personalidades, que integra os agentes desportivos não praticantes que, através do desempenho continuado na
mesma tipologia de funções, tenham dedicado o seu
esforço e tempo em prol do desenvolvimento do
desporto na Região, entre os vários distinguidos
esteve António Borges, que foi distinguido pelos 20
anos como dirigente do Clube de Patinagem de Santa
Cruz e Gilberto Branquinho pelos 30 anos como
dirigente do Clube Operário Desportivo.
Nos desportivos coletivos o Clube de Patinagem de
Santa Cruz recebeu troféu pelo 3º lugar alcançado nos
Campeonatos Nacionais de Patinagem Livre por
Equipas, nos escalões de Cadetes e Juvenis.
Foi ainda homenageada a patinadora Lia Raposo,
do Clube de Patinagem de Santa Cruz, por ter representado a Seleção Nacional na Taça da Europa de
Patinagem Artística, no escalão de Juvenis Femininos,
assim como a atleta Alice Preto, do Clube de Atividades
Gímnicas de Ponta Delgada (CAGPD) e 1.ª Classificada
no Torneio José António Marques de Ginástica Aeróbica, no escalão de Juniores Femininos.

Atleta lagoense Alice Preto (CAGPD).

Homenageados dirigentes
desportivos pelos longos anos
ao serviço do desporto
O presidente do Clube Operário Desportivo (COD)
foi homenageado, no âmbito da XIV Gala do Desporto
Açoriano, pelos seus 30 anos como dirigente do Clube
Operário Desportivo.
O presidente do COD recebeu o troféu das mãos do
Secretário Regional da Educação e Cultura, Avelino
Menezes, na Gala que decorreu no Convento dos Franciscanos, em Santa Cruz, Lagoa.
Em declarações ao Jornal Diário da Lagoa, Gilberto
Branquinho disse tratar-se de um prémio daquilo que
tem feito, mas acima de tudo “um galardão que é
extensivo a todos, os que tiveram comigo, a missão
desportiva, ao longo destes anos. E um galardão a nível
individual mas eu, no meu sentimento, distribuo isso
por todas as pessoas que fizeram parte de todo este
percurso no Operário, em prol do desporto da Lagoa
e em prol do desporto da região”.
Também o presidente do Clube de Patinagem de
Santa Cruz (CPSC) foi igualmente homenageado, no
âmbito da XIV Gala do Desporto Açoriano, pelos seus
20 anos como dirigente desportivo.
António Borges recebeu o troféu das mãos do
Secretário Regional da Educação e Cultura, Avelino
Menezes, na Gala que decorreu no Convento dos
Franciscanos, em Santa Cruz, Lagoa (Açores).
Em declarações ao Jornal Diário da Lagoa, o dirigente do CPSC disse sentir-se honroso pelo prémio recebido, ainda mais ter recebido a homenagem na sua terra.
“Valeu a pena estes 20 anos de trabalho, vale a pena
trabalhar em prol da comunidade e em prol do desporto, principalmente na patinagem, a modalidade que
mais adoro no desporto”.
António Borges destacou ainda o facto do clube ter
recebido outros dois troféus, nesta gala, por participações em provas nacionais e internacionais.

O Presidente da Associação de Patinagem de Ponta
Delgada foi também um dos distinguidos da noite,
pelos seus 20 anos como treinador de Patinagem em
vários clubes da ilha de São Miguel.
Segundo José Raimundo trata-se de um reconhecimento que é bem recebido, sendo que estes vinte anos
serviu para atingir outros níveis, ou seja, um maior
conhecimento da modalidade para poder desempenhar as atuais funções da melhor forma. José
Raimundo, em declarações ao Jornal Diário da Lagoa reconheceu ainda que 2015 foi o ano de ouro par a patinagem artística, recordando a realização da Taça de Portugal em Patinagem Artística que decorreu na Cidade
de Lagoa em abril deste ano.
Recorde-se que a Gala do Desporto Açoriano visa
homenagear e distinguir os agentes desportivos e as
entidades do desporto escolar e do associativismo
desportivo que se notabilizaram ao longo do ano anterior através dos resultados e classificações alcançados,
bem como pelo contributo que deram ao desenvolvimento desportivo regional através do trabalho desenvolvido, reconhecendo assim o Governo dos Açores o
seu valor social.
DL

Gilberto Branquinho e António Augusto na

Lia Moreira na companhia do seu treinador

companhia da presidente do Município de Lagoa.

Geraldo Andrade.
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Como era antigamente?
A LIGAÇÃO DA LAGOA AO MAR

No início do século XX, Portugal era então governado oligarquicamente por uma classe de burgueses
ricos, ligados ao grande comércio, à propriedade fundiária e à banca que apoiava a monarquia e a Igreja como
símbolos de ordem e da conservação dos seus privilégios e lucros. O país era essencialmente rural, maioritariamente analfabeto e com uma economia dependente
do exterior, em matéria de abastecimentos alimentares, como os cereais e de recursos energéticos, como o
carvão.
Os Açores, localizados no meio do Atlântico, não
ficaram indiferentes à conjuntura nacional e internacional e os problemas da região eram semelhantes às
demais zonas do país. O arquipélago dos Açores, pela
sua localização geográfica privilegiada no Atlântico
Norte, determinado pelas condições da natureza, do
regime dos ventos e das correntes, bem como pelo seu

caráter de navegação, transformou as ilhas em escala
quase indispensável das rotas de todas as épocas. A
atividade comercial no arquipélago teve um peso
pouco significativo na sua vida económica. Em 1911,
cerca de 4% da população ativa ocupava-se no comércio e, de acordo com os dados recolhidos nos Censos
em 1930, chegava apenas aos 5%. Antes da Primeira
Guerra Mundial, as principais exportações para Portugal Continental eram o milho, o gado bovino, os lacticínios, o ananás e o álcool desnaturado. Durante o período da guerra, foram escoados produtos, até então
proibidos, devido à falta de alguns géneros em Portugal
Continental e à subida de preços. O maior problema
surgiu na exploração do milho já que a área semeada
foi reduzida e com os entraves à exportação, aumentou
o açambarcamento e o contrabando.
O Concelho da Lagoa tendo ligação ao mar são
vários os exemplos do comércio e das relações comerciais no arquipélago, com o arquipélago da Madeira,
com Portugal Continental e com países estrangeiros
das duas margens do Atlântico.
Eram vários os produtos saídos do concelho, como:
batatas, beterraba, chicória, álcool, aguardente, vinho
e seus derivados, cereais, legumes verdes e secos,
ovos, aves e animais, peixe fresco e salgado, frutas,
banha de porco, chouriça, torresmos, carne esquartejada, linhas, madeira, barro e cal. Em relação ao comércio
interno, não existem grandes estudos que permitam
avaliar o volume de trocas existentes na região. Alguns
dos produtos que eram vendidos localmente eram
ovos, queijos, ananases, cebolas, trigo, animais vivos ou
limpos. Os vendedores ambulantes transacionavam
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peixe fresco e salgado, fazendas, rendas, loiça branca
ou em barro, galinhas e ovos, trempes, peneiras, grelhas e ferragens de pequena importância, de confeitos
e amêndoas, bem como farinha de trigo ou de milho.
Um grande benefício era a existência do Porto dos
Carneiros, pois várias vezes dele partiam produtos
locais ou vindos da Ribeira Grande. A propósito de
obras do cais do referido porto, surgiu uma discussão,
na Junta Geral, onde foi apresentado o argumento de
que por tal motivo se exportava tudo por terra, porque
o mar havia levado as escadas e quase todo o lajeamento e cantarias da sua construção e as restantes
continuavam a ser arrombadas por quem dela precisava. As obras de recuperação daquele espaço eram
necessárias para evitar que os povos da vila fossem
obrigados a fazer as suas exportações e importações
todas por terra, com grande aumento de despesas, que
poderiam ser evitadas.
O comércio, embora não fosse a principal atividade
económica que ocupava a mão-de-obra lagoense,
permitia uma relação com outros espaços económicos,
zonas de abastecimento, locais de escoamento e áreas
comerciais à escala mundial.

Sandra Monteiro
CHAM – FCSH/NOVA-UAc
ERRATA: Na edição de maio, no título “NAS VÉSPERAS DA IMPLEMENTAÇÃO DA REPÚBLICA, apresentado nesta seção, queria dizerse “NAS VÉSPERAS DA IMPLANTAÇÃO DA REPÚBLICA”.
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Elogio ao brinquedo popular

Por: Teresa Viveiros

——————————–—————–——

Ainda com os olhos cheios de uma visita recente
ao Museu do Brinquedo em Nuremberga e sendo o
primeiro de junho dedicado a assinalar o Dia da
Criança, tenho o pretexto perfeito para abordar um
tema que me agrada: o brinquedo popular, aquele que
é produzido pela criança ou por alguém próximo, sem
recorrer a uma mão-de-obra especializada. O interesse
pela área devo a João Amado, que tive a fortuna de ter
como professor.
Certamente fará parte das memórias da infância
de quem lê estas linhas, os tempos em que tudo servia
para fazer um brinquedo. Com simples canas e folhas,
um rapaz transformava-se num índio munido com o
seu arco e flecha, ou num corajoso cowboy que
desbravava os terrenos, montado num singelo cavalo
de pau. As meninas aproveitavam a vegetação local
para as suas brincadeiras de culinária, e recorriam ao
desfolhar dos malmequeres para encontrar a resposta
às suas curiosidades. Havia também as bolas, as de
pano que inundavam as ruas, e as feitas com bexigas
de porco que serviam de entretenimento na altura das
matanças.
O que alguns que me lêem podem desconhecer é
que boa parte destes brinquedos remontam a tempos
imemoriais, alguns são universais, outros são específicos de determinada região, ambos têm como um dos
seus propósitos o intento da criança se introduzir no
mundo que a rodeia, muitas vezes miniaturizando-o. É
sobretudo por isso que o brinquedo popular permitenos conhecer contextos socioculturais de uma época,
de um povo, de uma região e possibilita aceder a

formas de pensar e a crenças. Não será a fisga uma
alusão a instrumentos de caça de outros tempos, ou
os carrinhos feitos com carrilhos de milho uma alusão
aos carros de bois?
Mergulhar nas idades dos brinquedos, é conhecer
os nossos antepassados. O arco e a gancheta, com
função atualmente lúdica, na Antiguidade servia para
prestar culto ao Sol. O jogo das saquinhas ou das
pedrinhas na Antiga Grécia (200 a.C) ou na China (207
A.C. – 220 D.C), estava associado a práticas divinatórias. Já os papagaios têm o início da sua história no
Oriente, e surgiram para fins militares.
Há muito que a importância do brinquedo e do
jogo é reconhecida. Platão referiu que eram um veículo para conduzir à aprendizagem e favorecer a socialização. Comenius sublinhou as virtudes do faz-de-conta
e defendeu que os brinquedos eram modelos inteligíveis do mundo. John Locke, inspirando-se nas ideias de
Platão, realçou o contributo daqueles para a formação
do espírito, valorizando o popular em detrimento do
comercializado.
Estes brinquedos, que sobreviveram ao longo de
séculos, estão a extinguir-se dos nossos lares, ruas e
recreios. Nas últimas décadas, para além do industrial
ter ganho adeptos, assistiu-se a uma deslocação dos
locais de produção: a indústria chinesa é responsável
por mais de 70% da produção que circula no mundo,

levando à existência de um fosso entre produtor e
consumidor. O brinquedo tende a perder a sua característica de reflectir especificidades de uma região e as
empresas têm apostado numa publicidade feroz
direccionada aos mais novos para consumo dos seus
produtos.
Não sei o que diria Platão, Locke ou Rousseau dos
brinquedos dos dias de hoje. No entanto, sei o que
dizem alguns dos idosos das formas de brincar dos
dias de ontem. Sei o que dizem os meus afilhados e
outras crianças quando, por um par de horas e num
verdadeiro exercício de engenho, têm a aventura de
fabricar os seus próprios brinquedos.
Enquanto agentes educativos urge que nos importemos e que dêmos continuidade à transmissão de
saberes fazeres para a produção de brinquedos e no
ensino das formas de brincar.
Termino recorrendo às palavras de João Amado
que refere que “produzindo e utilizando estes brinquedos, toda a criança foi equilibrista e pintora, ceramista
e botânica, arquiteta e caçadora, lavradora e escultora, tecedeira e investigadora… e tudo o quanto pôde
aprender na principal das escolas – a RUA! Imitando,
utilizando a imaginação criadora e cooperando na produção destes brinquedos, ela incorporava a memória
cultural da sua comunidade”.
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ALUGA-SE

ALUGA-SE

Espaço comercial.

Espaço comercial adaptável a várias
áreas de negócio.

Local: Av.

Infante D. Henrique, Lagoa

Contactos
296 705 159 / 918 441 843

Tlm 918 441 843

Local: Av.

Infante D. Henrique, Lagoa

Contactos
296 705 159 / 918 441 843
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HORÓSCOPO
Carneiro

Balança

A vida afetiva enfatiza todo
o seu magnetismo e capacidade de
iniciativa, influenciando os outros a
promoverem relações gratificantes.

A vida afetiva, libertada de
pressões, busca novas excitações e atrai
relacionamentos agradáveis que trazem
muito bem-estar.

A nível profissional é obviamente
necessário expandir o conhecimento e
tomar decisões sustentadas em argumentos racionais.

A nível profissional poderá executar o
seu trabalho com maior descontração e
terá melhor capacidade para trabalhar
em grupo.

Touro

Escorpião

A vida afetiva exaltada
permite desenvolver relações muito
satisfatórias e, ainda, poderá restruturar os relacionamentos.

A vida afetiva favorável
anuncia progressos bem-sucedidos e
certamente vai encontrar reciprocidade
sentimental, das pessoas envolventes.

A nível profissional a conjuntura concede a oportunidade para iniciar algo de
novo, pois, começa um novo ciclo
planetário .

A nível profissional está a entrar numa
nova fase positiva e, neste sentido,
comece a pensar em novos projetos
relativos ao futuro.

Gémeos

Sagitário

A vida afetiva deve ser
tratada com seriedade, de forma a
poder definir sentimentos e renovar
positivamente a relação amorosa.

A vida afetiva define uma
conjuntura propícia para abertamente
expandir sentimentos e estabelecer
relações mais equilibradas.

A nível profissional é crucial estabilizar
a carreira, a partir de uma atitude
responsável e sobretudo especializando
o conhecimento.

A nível profissional preste atenção a
acontecimentos sociais e valorize os
novos contatos fundamentais à evolução da carreira.

Caranguejo

Capricórnio

A vida afetiva favorecida
reflete a sua segurança emocional,
condição essencial para transformar o
futuro das relações familiares.

A vida afetiva deve ser
assumida com coragem e frontalidade,
de forma a poder constituir relações
objetivamente proveitosas.

A nível profissional aproveite a sua imaginação para concretizar novos projetos
pessoais que deem mais sentido à sua
existência.

A nível profissional estará eficiente e a
dirigir a atenção para certos pormenores relacionados com as tarefas quotidianas .

Leão

Aquário

A vida afetiva marca o fim
de um ciclo e confere acontecimentos
imprevistos que potencializem grande
intensidade sentimental.

A vida afetiva deve resultar
de uma reflexão profunda e realista, de
maneira a entender o verdadeiro sentido das suas relações.

A nível profissional evite o isolamento e
o individualismo, de maneira a encontrar soluções através da participação
coletiva

A nível profissional concilie as exigências da carreira com as suas próprias
motivações, de forma a materializar os
seus sonhos.

Virgem

Peixes

A vida afetiva reflete maior
necessidade de verbalizar as suas emoções e reestruturar os relacionamentos
de forma harmoniosa.

A vida afetiva marca grandes progressos alicerçados na profundidade dos sentimentos que promove
relações justas e compreensíveis.

A nível profissional mantenha os seus
objetivos e confiantemente defina a sua
carreira, relativamente aos próximos
anos.

A nível profissional as suas capacidades
estarão em evidência e, com fé, vai
conseguir ajudar as pessoas circundantes.

FESTIVIDADES/ PUBLICIDADE

Festas em honra de São Pedro
Gonçalves Telmo na Lagoa

O

Porto dos Carneiros, na freguesia de Lagoa – Nossa Senhora do Rosário -, na cidade Lagoa, vai acolher novamente, nos próximos dias 20 e 21 de
junho, as festividades em honra do
padroeiro dos pescadores, S. Pedro
Gonçalves Telmo.
Para além de possuir uma forte
componente religiosa pela ligação com
o padroeiro dos pescadores – São
Pedro Gonçalves Telmo, esta festa destaca-se também pela sua animação
musical, aliada à boa gastronomia.
O dia 20 de junho, sábado, a partir
das 20h30 haverá um desfile de tambores protagonizado pelo Agrupamento de Escuteiros 1290 de Santa Cruz,
seguindo-se a animação musical com o
Grupo Som do Vento, pelas 21h30 e de
Pedro Carreiro e Kátia, a partir das
21h30. A noite encerra com a atuação
da Banda 8, que sobe ao palco pelas
22h30.
No domingo, 22 de junho, predomina a componente religiosa das festividades, com a missa em honra de São
Pedro Gonçalves Telmo, celebrada na
igreja de Nossa Senhora do Rosário a
partir das 12h00, a que se seguirá uma
procissão até ao Porto dos Carneiros,
Pub

seguida de um cortejo marítimo com
os barcos dos pescadores a levarem a
população, bem como a imagem do
padroeiro S. Pedro Gonçalves Telmo.
Posteriormente, segue-se o convívio entre pescadores e a população,
com o tradicional churrasco de sardinhas, acompanhadas de batata cozida,
arroz doce e massa sovada, num convívio que promete juntar várias centenas
de pessoas, tal como nos anos anteriores, onde não faltará animação para os
mais pequenos, com pula-pulas e
muita animação infantil. A animação
musical ficará a cargo do Grupo Folclórico de Cantares e Balhados da Relva, a
partir das 21h00, seguindo-se Nova
Dupla, pelas 21h30 e a atuação da banda Diapasão, a partir das 22h00.
Esta festa é organizada pelos Pescadores do Porto dos Carneiros, juntamente com o Centro Social e Cultural
da Atalhada, tendo a forte colaboração
e apoio financeiro da Câmara Municipal de Lagoa e também do Governo
Regional dos Açores, através da
Direção Regional do Turismo.
São festividades onde se cumpre
uma tradição lagoense de algumas
décadas, recuperada em 2007 após
longo interregno, e que tem assumido
uma importância crescente no seio da
comunidade piscatória, mas igualmente junto da população em geral, facto
comprovado com a mobilização de
muitos visitantes a este porto de
pescas aquando a sua realização.
DL/CML
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Festas de Santo António 2015

A

abertura oficial das Festas de
Santo António 2015, está agendada
para o próximo dia dia 10 de junho, dia
em que se assinala o dia de Portugal,
Camões e Comunidades. A cerimónia
de abertura está assim agendada para
as 20h30, na igreja de Santo António
no Convento dos Franciscanos.
Estas festas populares são organizadas pela Junta de Freguesia de Santa
Cruz, que contam com o apoio da
Câmara Municipal de Lagoa e do Centro Regional de Apoio ao Artesanato, e
habitualmente juntam instituições de
solidariedade social, desportivas e
culturais locais e também a participação de muitas escolas do concelho. A
envolvência de inúmeras pessoas num
autêntico espírito de confraternização,
em prol da dignificação cultural da
Lagoa, é outra das suas particularidades, preservando e mantendo vivas as
mais genuínas tradições, fazendo das
mesmas um importante cartaz turísti-

co desta cidade e um dos eventos
âncoras da cidade de Lagoa, refere
uma nota da autarquia.
De salientar, que, a 24ª edição das
Comemorações de Santo António
2015, conta com um diversificado cartaz, destacando-se para além do dia
10, o dia 11 de junho com a abertura
da Feira de Artesanato, do Concurso
“Aromas e sabores Artesanais” e das
Exposições Individuais, a partir das
20h30. Igualmente destaca-se o dia 12
de junho que pelas 19h00 assistir-se-á
à missa solene em honra de Santo
António, com cerimónia da “Bênção
dos Noivos” na igreja do Convento dos
Franciscanos, seguindo-se de procissão.
Já no sábado, dia 13 de junho,
pelas 21h00, um dos pontos mais altos
destas festividades, será o desfile e
atuação das marchas de Santo António
dos adultos, sendo que o desfile e atuação das marchas de crianças será no
domingo, dia 14 de junho a partir das
18h00.
A festa encerra na noite de domingo, “Noite Popular de Santo António”,
com a típica distribuição de sardinhas
grelhadas e pão de milho, seguindo-se
a animação musical com a atuação da
Tuna Académica da Universidade dos
Açores “Os Tunídeos”.
DL/CML
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