
Geminação entre Lagoa Açores e Algarve será reforçada. 
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Diapasão encerrou Festival Porto dos Carneiros 2015 
 O agrupamento musical Diapasão 
foi quem encerrou a edição de 2015 do 
Festival Porto dos Caneiros, que      
decorreu recentemente. 
 Trata-se de uma festividade que 
acontece anualmente no Porto dos 
Carneiros, na freguesia de Lagoa -   
Nossa Senhora do Rosário,  numa orga-
nização dos Pescadores da                 
Lagoa. Foram dois dias de festa onde 
não faltou a animação. 
 As festividades tiveram o seu início 
com o desfile e atuação do Agrupa-
mento de Escuteiros 1290 de Santa 
Cruz. 
 Ainda no primeiro dia atuou o    
grupo Som do Vento, Pedro Carreiro & 
Kátia, terminando a noite com a      
Banda 8. 
 No segundo e último dia da festa, 
teve lugar a habitual procissão em 
Honra de São Pedro Gonçalves Telmo, 
cumprindo-se igualmente o corte-
jo marítimo, onde participaram        
algumas embarcações deste porto 
piscatório. 
Após a procissão teve lugar o tradicio-
nal churrasco de peixe para toda a 
comunidade. 
 Já durante a noite a animação este-

ve a cargo do Grupo Folclórico de    
Cantares e Balhados da Relva, da Nova 
Dupla, tendo os Diapasão, grupo convi-
dado do continente, encerrado as    
festividades deste ano. 
 As Festas em honra de São Pedro 
Gonçalves Telmo, realizadas no Porto 
dos Carneiros, provaram ser, uma vez 
mais, um enorme sucesso  que envol-
veu honras ao santo padroeiro dos 
pescadores da cidade de Lagoa e muita 
animação musical pelos serões de duas 
noites de festa. 
 Esta é uma festa, como já vem sen-
do tradição desde 2007, organizada 
pelos pescadores do Porto dos Carnei-
ros, 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, atra-
vés da Direção Regional do Turismo. 
 Neste sentido, foram muitas as 
pessoas que se mobilizaram ao Porto 
dos Carneiros, neste dois dias de Festa, 
para participaram na mesma, que, de 
ano para ano, tem ganho uma relevân-
cia cada vez maior, sendo considerada 
já uma das grandes festas religiosas da 
cidade, por ter um ritual próprio.  

Fotos:  DL 
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Atividades desenvolvidas pela equipa da biblioteca 
Dia 28 de maio: A escritora Margarida 
Fonseca Santos, autora de Mariana e 
Manuel, gémeos em sarilhos e Miguel 
contra-ataca, livros que integram o    
Plano Nacional de Leitura do 5º e 6º 
anos, respetivamente, esteve presente 
na biblioteca escolar de Água de Pau no 
dia 28 de Maio, às 14h e 30m. As turmas 
C do 5º e 6º anos de escolaridade parti-
ciparam no encontro com a escritora, a 
qual respondeu a uma série de pergun-
tas sobre a sua atividade literária e    
forneceu alguns conselhos sobre como 
promover a leitura e estimular o gosto 
pela escrita. 

Dia 1 de junho: No dia 1 de Junho, Dia 
Mundial da Criança, os alunos dos ensi-
nos pré-escolar e 1º ciclo envolveram-se 
numa  caça ao tesouro e num peddy-
paper . A biblioteca escolar cedeu o seu 
espaço para o desenvolvimento destas 
atividades, estando a docente Daniela 
Arruda incumbida da sua dinamização. 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

 Caros leitores segue-se a última    
entrevista do concurso “O leitor do 
mês” do corrente ano letivo. Mas em 
breve voltaremos com mais surpre-
sas!...A vencedora do mês de maio foi a 
aluna Tamára Fumo, do 5.º A.  
Prof.ª Ana:— Bom dia Tamára! 
Tamára: — Bom dia! 
Prof.ª Ana: — Em nome da equipa da 
biblioteca quero dar-te os parabéns por 
teres sido a leitora vencedora do mês de 
maio! 
Tamára: — Obrigada! 
Prof.ª Ana:— Como te sentiste quando 
soubeste que foste a vencedora do con-
curso? 

Tamára: — Não estava à espera!...     
Fiquei emocionada, muito feliz e senti-
me especial. 
Prof.ª Ana: — Gostas de ler? 
Tamára: — Sim. 
Prof.ª Ana: — Onde habitualmente     
costumas ler? 
Tamára: — No meu quarto e na bibliote-
ca, na hora do recreio. 
Prof.ª Ana: — O que achas da nossa    
biblioteca? 
Tamára: — O espaço é agradável, sosse-
gado e divertido, tem jogos engraçados. 
Prof.ª Ana: — Como te sentes quando 
lês um livro? 
Tamára: — Às vezes sinto que a história 
é real. 
Prof.ª Ana: — O que te leva a escolher 
um livro? 
Tamára: — O título e a ilustração da 
capa. 
Prof.ª Ana: — Qual foi a parte da histó-
ria O Capuchinho Cinzento de que mais 
gostaste? 
Tamára: — Quando o lobo ficou emocio-
nado ao ver a fragilidade da velhinha. 
Prof.ª Ana: — Qual foi a tua personagem 
preferida? Justifica. 

Tamára: — A velhinha, porque ela não 
desistiu de seguir o seu caminho. 
Prof.ª Ana: — Consideras-te também 
alguém que não desiste dos seus       
sonhos?  
Tamára: — Sim, costumo lutar para con-
seguir alcançar os meus objetivos. 
Prof.ª Ana: — Fiquei surpresa com a tua 
ilustração do livro, pois desenhaste       
apenas o rosto do lobo. Porquê? 
Tamára: — Eu desenhei o rosto do lobo  
porque  os olhos dele impressionaram-
me! No fundo ele tinha alguma bonda-
de... 
Prof.ª Ana: — Quais são os teus livros 
preferidos? 
Tamára: — O Capuchinho Cinzento, A 
Viúva e o Papagaio e Frozen. 
Prof.ª Ana: — O que gostarias de ser 
quando fores mais crescida? 
Tamára: — Eu sonho um dia ter uma 
profissão para ajudar crianças. 
Prof.ª Ana: — Se pudesses realizar um 
desejo, qual seria? 
Tamára: — Eu sou escuteira e recente-
mente participei numa recolha de ali-
mentos e gostei muito! Se eu pudesse 
faria com que todas as crianças tivessem 

uma família e ajudaria os pobres        
também com comida e roupa. 
Prof.ª Ana: — É interessante uma meni-
na da tua idade preocupar-se desta     
forma com os outros! 
Tamára (envergonhada): — Eu gosto 
muito.. 
Prof.ª Ana: — Se tivesses de oferecer 
um livro a um (a) amigo (a), qual esco-
lherias? 
Tamára: — Eu tentaria oferecer um livro 
relacionado com a fase que este amigo 
estivesse a passar por ex: uma mudança 
de escola ou outros problemas… 
Prof.ª Ana: — Gostaria que completas-
ses a seguinte frase: Um livro é… 
Tamára: —“…único”. 
Profª Ana: — Desejo que consigas reali-
zar os teus sonhos e não te esqueças 
que os livros também nos ajudam com 
as suas lições de vida, fazem-nos compa-
nhia, rir e sonhar! 
Tamára: — É verdade! 
Profª Ana: — Obrigada pela tua entre-
vista e até um dia destes! 
Tamára: — Até à próxima!  
 

Ana Paula Ferreira 

Entrevista à vencedora do concurso do mês de maio 

Vencedora do mês de maio. 

As ilustrações e os ilustradores 
do mês de maio 

 
 

- Ilustração de Teresa Encarnação, 3ºI,  
O Natal da Docinho de Morango 
 
- Ilustração de Tamara Raposo, 4ºJ, O 
Capuchinho cinzento de Matilde Rosa 
Araújo 
 
- Ilustração de Carolina Pavão, 5ºC, 
Mensagem numa garrafa de Abi Patten-
den, Maria Baker e Vikki Gunn 
 
- Ilustração de Neuza Borges, 3ºH, Que-
ro o meu teatrinho de fantoches de 
Tony Ross 
 
- Ilustração de Matias Raposo, 2ºD, O 
ciclo da água, de Cristina Quental e Ma-
riana Magalhães 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________
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 A Academia Musical da Lagoa     
encerrou, recentemente, mais um ano 
letivo, com a realização da já habitual 
audição de final de ano. 
Tratou-se de um momento onde os 
alunos mostram ao público, o resulta-
do do trabalho de mais um ano de 
aprendizagem. 
 Segundo um dos responsáveis pela 
academia, o balanço volta a ser positi-
vo, em relação ao trabalho desenvolvi-
do. Diz Aquiles Preto que” é gratifican-
te ver-se o crescente e o evoluir nos 
últimos sete anos de existência, as    
crianças a tocarem os seus solos”. 
 Em declarações ao nosso jornal, o 
responsável adianta que o objetivo é 
de continuar a trabalhar, melhorando o 
ensino musical e encontrar soluções 
para manter a atividade. 
 Apesar do ensino da musica na    
Academia ser pago, ao contrário do 
que acontece por exemplo nas bandas 
filarmónicas, Aquiles Preto considera 
que são projetos diferentes mas que se 
podem complementar sendo, neste 
caso, uma mais-valia para as próprias 
bandas, até porque, na Academia, as 
aulas são distintas, privilegiando cada 
instrumento por si só, com docentes 
exclusivos para cada instrumento, ao 
contrário do que acontece nas bandas. 

“Seria uma mais-valia e que poderia 
levar a uma melhoria na qualidade das 
próprias filarmónicas”, considera. 
 Aquiles Preto destaca ainda o facto 
de, na Academia Musical de Lagoa, não 
lecionar atualmente nenhum membro 
de bandas filarmónicas, o que por si só 
demonstra que o objetivo de sintonia 
entre academia e as bandas ainda não 
foi conseguido, algo que voltará a ser 
uma luta da academia no próximo ano 
letivo para que a parceria possa ser 
criada. “Vamos continuar a tentar criar 
essa parceria pois o benefício é mesmo 
para as bandas filarmónicas na melho-
ria da qualidade musical que podem 
apresentar”, referiu. 
 Atualmente a Academia Musical de 
lagoa tem cerca de meia centena de 
alunos sendo que, o mais velho tem 
cerca de setenta anos, o que demons-
tra que nunca é tarde para aprender. E 
evoluir. Quanto ao corpo docente, 
abrange as áreas de bateria e percus-
são, piano, guitarra, baixo, canto, coro 
e saxofone. 
 A academia já lecionou violino e 
flauta mas neste momento não existe 
procura para estes dois instrumentos. 
 

DL 

Academia Musical de Lagoa 
é uma mais-valia  

Poemas de João Silvério         
“Jesus e João Batista no Jordão” 

1 
João no Jordão baptizava 

Era o ministério dele, 
Jesus a João se aproximava 
Para ser baptizado por ele. 

2 
João falou alto aos judeus 

Com voz doce e amor profundo, 
Esse é o cordeiro de Deus 

Que tira o pecado do mundo. 
3 

São João admirado 
Diz a Jesus assim, 

Por ti devia ser baptizado 
E tu é que vens a mim. 

4 
Jesus lhe disse deixa por agora 
Que se cumpre este mistério, 
Porque está chegando a hora 
De começar o meu ministério. 

5 
João muito se alegrou 

Perante grande multidão, 
Que te pronto baptizou 
A Jesus no rio Jordão. 

6 
Quando João terminou 
De Jesus ser baptizado, 
Algo divino se passou 

Deixando o povo admirado. 
7 

Tudo caiu em oração 
O povo quase pasmava, 

Ali nas margens do Jordão 
Algo divino se passava. 

8 
Deus do céu alto falou 

Dizendo este é o meu filho amado, 
Uma pombinha pousou 

Foi o Espírito Santo Sagrado 
Que no ombro de jesus ficou 

E João estava a seu lado. 

9 
Tal foi o seu espanto 

Nesta mesma ocasião, 
Que o divino Espírito Santo 

Baptizou São João. 
10 

Todo o povo se admirou 
Com tamanha felicidade, 

Vendo que ali se encontrou 
A Santíssima Trindade. 

11 
Quando o Pai Eterno falou 
O sol brilhou com sua luz, 
A santa pombinha pousou 
Sobre o ombro de Jesus. 

12 
As três pérolas mais finas 

Cobriram com o mesmo manto, 

São as três pessoas divinas 
O Pai, o Filho e o Espírito Santo. 

13 
Todo o povo ficou feliz 

Ali nas margens do Jordão, 
E é por isso que se diz 

Que Cristo baptizou João. 
14 

Na verdade não o baptizou 
Deus o cobriu com o seu manto, 

Naquele momento derramou 
O baptismo do Espírito Santo. 

15 
Eis uma palavra comum 

Que São João falou tanto, 
Atrás de mim virá um 

Que baptiza com o Espírito Santo. 

16 
Dizia isso com alegria 

Sem nunca ter egoísmo, 
Cumpriu-se essa profecia 
No dia do seu baptismo. 

17 
Feliz daquele que o Espírito cai 

E é coberto por este manto, 
Prova que o filho é igual ao pai 

E ao divino Espírito Santo. 
18 

Seja grande ou pequenino 
Quem estes versos ler aqui, 

Oxalá que o divino 
Se derrame sobre ti. 

19 
São palavras de verdade 
Como saber isso desejas, 

Que a Santíssima Trindade 
Te abençoe onde estejas. 
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Veteranos do Operário homenageiam Laudalino Benevides 

 A Associação de Veteranos do Clube Operário     
Desportivo (ADVCOD) realizou, recentemente, o       
Torneio de Futebol de Veteranos “Laudalino Benevides 
– Lagoa 2015″. 
 Tratou-se de um torneio quadrangular disputado 
nas duas freguesias do concelho de Lagoa, Nossa    
Senhora do Rosário e Água de Pau, em homenagem ao 
antigo jogador do Operário e que também foi treina-
dor do Santiago. 
 Marcaram presença os veteranos do Clube de     
Futebol Canelas 2010, a Associação Desportiva        
Valecambrense, o Santiago Futebol Clube e os vetera-
nos do Clube Operário Desportivo. 
 Em declarações ao Jornal Diário da Lagoa o Presi-
dente ADVCOD fez um balanço extremamente positivo 
do torneio até porque, segundo disse, “no fim de     
contas todos perderam e ganharam, e neste tipo de 
convívio os resultados são os que menos interessa”. 
 Paulo Eduíno referiu que acima de tudo está tudo 
está a camaradagem e o espirito de bem receber as 
equipas convidadas. 
 De referir que estiveram de visita aos Açores duas 
equipas de Portugal Continental, que já haviam recebi-
do os veteranos do Operário em 2014. 

 Por seu turno, da parte de Octávio Cabral, destacou 
a participação da sua equipa no torneio que, apesar de 
não ter oficialmente uma equipa de veteranos, foi     
possível juntar uma série de antigos jogadores, o que 
poderá ser um ponto de partida para a constituição de 
um núcleo de veteranos na equipa de Água de Pau. 
 Por outro lado, e quanto ao balanço das equipas 
visitantes, Pereira Gomes, à nossa reportagem, fez um 
balanço muito positivo, “não há vencidos nem vence-
dores e o que interessa é o convívio”. 
 O fundador dos Veteranos de Canelas 2010 referiu 
que, “mesmo apesar de algumas tricas dentro do    
campo, como é normal no futebol, há sempre a amiza-
de de todos, o que é fundamental, o convívio e estabe-
lecer contatos, é o que mais se ganha nestes torneios”. 
 Pereira Gomes aproveitou para reforçar um pensa-
mento que utiliza frequentemente, “eu admiro as cri-
anças em todos os aspetos, mas há um que é funda-
mental, se vir um grupo de crianças que não se conhe-
cem, ao fim de um minuto estão a convier, mas num 
grupo de adultos, com o respeitos humano, dificilmen-
te mantemos conversa uns com os outros e falamos 
todos a mesma língua. E ao fim ao cabo o que é a vida? 
O que levamos é a amizade e o que somos”. 

 Dos Açores diz levar uma boa imagem e acima de 
tudo grandes amizades. Referiu ainda ser a primeira 
vez que se desloca à Região, mas ficou a promessa de 
cá voltar.  
 “Independentemente da beleza da ilha, ficamos 
deslumbrados com as pessoas, com a forma de saber 
receber, não são tristes, recebem e sabem receber, 
fico extremamente emocionado da forma como nos 
receberam”, confessou. 
 Por seu turno, quanto à equipa vencedora do     
torneio, Ricardo Canavarro, um dos responsáveis pelo 
Valecambrense, fez igualmente um balanço positivo da 
passagem da sua equipa por São Miguel. “O balanço é 
muito positivo, não só pela vitória, mas acima de tudo 
pela excelente organização”. 
 Canavarro, que já esteve na Lagoa à frente da equi-
pa do Operário em Futsal, em 2012, disse ter levado 
dos Açores muitas boas recordações. 
 Nesta curta entrevista, recordou a sua passagem 
pelo clube da Lagoa, onde diz ter sido uma boa experi-
ência, embora não tenha decorrido como esperado. 
“Na altura era um técnico muito jovem, era a primeira 
vez que treinava na I Divisão, e reconheço que as    
coisas não correram a 100%, mas foi muito positiva a 
minha passagem pelo Operário”.  
 Canavarro confessou ter levado uma experiência 
enriquecedora e acima de tudo levou amizade pelo 
clube e pelas pessoas, algo que ficará para sempre, 
segundo referiu. 
 “No Operário senti o espírito familiar deste clube e 
considero-me um fabril, sinto-me como uma pessoa 
que faz parte da família fabril”. 
 Canavarro diz acompanhar com regularidade o que 
se passa na ilha e em particular sobre o Operário. “ O 
Operário é um amor que ficará para toda a vida. Um 
amor sentido que está dentro de mim e não mais vai 
sair”, disse. 
 De destacar que o torneio foi ganho pela equipa do 
Valecambrense, tendo ficado em segundo o Canelas 
2000, em terceiro o Santiago e em quarto o Operário. 
 

DL 

Antes do apito inicial, a direção do Operário presenteou os familiares de Laudalino Benevides. 
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O torneio disputou-se no Campo João Gualberto Borges Arruda, na Cidade de Lagoa, e no Campo Mestre José Leste em Água de Pau. 
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 Abriu ao público, na Praça de Nossa Senhora do 
Rosário, na cidade de Lagoa, a “Peixaria Dianel”,  
 Trata-se de um investimento privado que aposta na 
qualidade e na frescura do pescado. O proprietário, Gil 
Costa, em declarações ao Jornal Diário da Lagoa, refere 
que a ideia surgiu duma necessidade tanto pessoal 
como a nível do próprio concelho. Trata-se de um    
investimento totalmente privado e que só foi possível 
concretizar com o recurso à banca, segundo referiu o 
empresário. 
 Num investimento que ronda os 40 mil euros, a 
aposta vai para a comercialização do pescado fresco e 
de qualidade com a compra direta na lota. 
 Falando na abertura deste novo espaço, a Presiden-
te da Câmara de Lagoa destacou o facto de ser um 
investimento totalmente privado,  que mostra inova-

ção e empreendedorismo e que abre portas numa    
altura de crise, com dificuldades acrescidas, sendo que 
o desafio e a realização do sonho pessoal poderá ser 
benéfico para a própria comunidade lagoense e não 
só. Um ótimo sinal para a economia local, considerou 
a  autarca. 
 Também Gilberto Borges, o presidente da Junta de 
Freguesia do Rosário destacou a coragem demonstra-
da pelo empresário na abertura deste espaço que fazia 
falta, tanto na freguesia como no próprio concelho, 
fazendo votos que o negócio possa evoluir a bem dos 
proprietários e da própria comunidade. 

DL 

Rosário já tem peixaria através de um investimento privado 

O novo empreendimento aposta no produto fresco, direto da lota, e na qualidade. 

Fotos:  DL 
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 Primeiro, os factos: com a liberali-

zação do espaço aéreo açoriano e o 
respetivo aproveitamento da oportuni-
dade criada pelas operadoras de baixo 
custo, aumentou em praticamente 
cem por cento a oferta de lugares nas 
ligações para o arquipélago, diversifi-
cando a oferta do ponto de vista horá-
rio, e permitindo a milhares de foras-
teiros uma outrora muito difícil viagem 
de férias aos Açores. 
 Outro facto: com o maior fluxo 
turístico na região (e não apenas em 
São Miguel, embora a “gateway” de 
Ponta Delgada tenha, evidentemente, 
sido a mais beneficiada com o novo 
paradigma de transporte aéreo), a 
economia relacionada diretamente 
com o turismo e respetivos agentes 
sofreu uma brusca alavancagem, ge-
rando maiores e mais consistentes 
receitas, e atenuando um dos princi-
pais problemas da operação turística 
açoriana, a sazonalidade. 
 E ainda um facto adicional, e de-
corrente dos dois anteriormente subli-
nhados: a geração de emprego (ainda 
que, neste particular, com reforço ób-
vio nos períodos altos) atenua um dos 
cutelos mais fortes e distintivos da 
região, e permite que um dos fatores 
fundamentais do desenvolvimento 
económico esteja presente neste mo-
mento de relançamento do arquipéla-
go para o mundo. Isto é, que o empre-
go auxilie, também, nesta manobra de 
ressurreição. 
 Três factos irrefutáveis e que, de 
“per si”, são suficientes para motivar 
sorrisos de esperança na capacidade 
de tornar o turismo, efetivamente, 
num elemento distintivo e qualificativo 
dos Açores. 
 Escrevi “distintivo e qualificativo”? 
Pois. Aqui sim, começam os problemas 
e não abundam, numa primeira e rápi-
da análise, as soluções. 

 Em plataformas habituadas aos 
grandes fluxos turísticos, e com fre-
quência quase permanente ao longo 
dos diversos meses do ano (pela capa-
cidade de criação de fatires de atração 
independentes das condições climaté-
ricas ideais e dominantes), a qualifica-
ção dos recursos humanos é um ele-
mento essencial. É, mesmo, o elemen-
to que distingue, e que pode influenci-
ar o momento da decisão, por parte 
do consumidor. Um serviço de qualida-
de, com profissionais dedicados e vo-
cacionados para a área, motiva regres-
sos e promoção “boca a boca” que, as 
mais das vezes, se revela tanto ou mais 
eficaz que a promoção tradicional nos 
suportes mediáticos. 
 E os Açores, que não podem ven-
der “clima”, devendo diversificar a sua 
oferta turística para outras variáveis, 
têm, também, de se preocupar com 
este “pormenor”: é impensável que 
nos restaurantes e superfícies comer-
ciais das principais zonas urbanas não 
se fale outra língua que não o portu-
guês nativo. É inadmissível que, depois 
das nove da noite, seja quase necessá-
ria recorrer à lupa para perceber quem 
pode servir uma refeição de qualidade 
sem olhares ou suspiros reveladores 
de impaciência. É inqualificável que, 
queixando-se os comerciantes tradici-
onais do centro da principal cidade 
açoriana da “concorrência desleal” das 
grandes superfícies, não definam entre 
si uma verdadeira política de desenvol-
vimento e ressurgimento da sua ativi-
dade, criando pontes com os novos 
clientes. Nas tardes de sábado e du-
rante os dias de domingo, a confrange-
dora silhueta comercial de Ponta Del-
gada (com todo o comércio tradicional 
encerrado) diz bem da inércia do setor 
e da sua incapacidade de adaptação 
aos novos estímulos, necessidades e 
desafios. É de ficar de “olhos em bico”, 
sobretudo porque, efetivamente, as 
lojas dirigidas por orientais são, mes-
mo, as únicas disponíveis. 
 A Lagoa, como concelho e cidade, 
surge, pela proximidade à capital mica-
elense, numa rota interessante e com-
petitiva. E sobretudo pela sua verda-
deira mais-valia: a gastronomia. Mui-
tas, variadas e sempre apetecíveis so-
luções estão disponíveis. Saibam os 
seus responsáveis receber com um 
sorriso, atender com simpatia e vender 
com qualidade. Sendo assim, neste 
capítulo, a Lagoa convida. E com vida, 
o visitante regressa. 

Liberalizar e qualificar 

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

_______________________________________________________________Pub 

 A 28 de julho de 1515, por carta 

régia de D. Manuel I, Água de Pau foi 
elevada a vila.  
 Trezentos e trinta e oito anos     
depois "devido à falta de recursos e de 
elementos indispensáveis para poder 
continuar a ter uma administração   
regular", o concelho de Água de Pau foi 
extinto por força do decreto de 19 de 
outubro de 1853. 
 No próximo dia 28 de julho assinala-
se os 500 anos desta pitoresca vila que 
espelha em si provas evidentes de    
mudança e modernização.  
 Nos últimos anos, a vila de Água de 
Pau foi alvo de grandes intervenções, 
determinantes para a melhoria da qua-
lidade de vida de todos os que aí vivem, 
sendo uma das mais importantes a   
rede de saneamento básico - obra   
estruturante e essencial que represen-
tou muito mais do que uma construção 
e que veio dar uma nova face a esta 
vila, trazendo vantagens no âmbito da 
melhoria da saúde pública e do abaste-
cimento de água. 
 Para além disso, o Santiago Futebol 
Clube ganhou uma sede, o Campo    
Mestre José Leste ganhou um piso    
sintético, foram construídos 32 aparta-
mentos a custos controlados, foi cons-
truída a nova estrada de acesso à    
Caloura, foi criado o núcleo museológi-
co Mercearia Central, houve lugar à 
requalificação da Baixa d’ Areia,       
construiu-se o novo loteamento Maria 
dos Anjos Amaral, requalificou-se a 
zona balnear da Caloura, foi construída 
a ETAR, o Centro Comunitário Dr. João 
Bosco Mota Amaral, a variante a Água 
de Pau e a nova escola. 
 Em suma, nos últimos anos foram 
várias as intervenções que vieram dar 
uma nova dinâmica de desenvolvimen-

to que encaminhou esta vila para uma 
nova realidade social e económica. 
 Celebrar 500 anos de história é   
motivo para se prestigiar todos aque-
les, sejam pessoas, instituições e      
empresas, que contribuíram para o 
progresso alcançado, pois a história de 
Água de Pau não é só feita de obra, 
mas sobretudo do envolvimento da sua 
população, das suas instituições e das 
suas manifestações. 
 Nada melhor do que a citação do 
poeta pauense Manuel Augusto de 
Amaral “Quem faz bem, paz tem” para 
sintetizar na perfeição o modo de ser e 
de estar do povo pauense. 
 É o caso da Junta de Freguesia,    
sempre ativa, disponível e com perma-
nente vontade em resolver os proble-
mas da sua terra, atitude determinante 
para o desenvolvimento da sua        
comunidade e para a melhoria da quali-
dade de vida dos seus cidadãos. 
  É ainda o caso das grandes festas 
em honra de Nossa Senhora dos Anjos, 
uma das maiores festas religiosas dos 
Açores e o maior património cultural 
imaterial do concelho, festejadas anual-
mente com a maior solenidade e     
brilhantismo. 
 Também a Filarmónica Fraternidade 
Rural, com mais de 150 anos de histó-
ria, uma referência e um orgulho para o 
seu povo, pelo trabalho de muitas     
gerações de homens e mulheres que se 
dedicaram e dedicam à música e à    
preservação de uma tradição, com 
amor e entusiasmo. 
 A história ensinou que, ao longo de 
500 anos, outras crises já se viveram e 
foram ultrapassadas e só com uma    
atitude positiva, construtiva e exigente 
foi possível trilhar caminhos de         
progresso. 
É com este espírito de esperança, de 
otimismo e alegria, que tão bem carac-
teriza o povo de Água de Pau, que    
devemos viver e sentir esta celebração 
dos 500 anos desta honrosa vila. 
 Bem-haja a todos aqueles que      
lutaram pelo progresso desta terra! 
 Água de Pau merece sempre mais e 
melhor, para continuar a ser uma vila 
pujante e de sucesso. 
 Muitos parabéns à Vila de Água de 
Pau e ao seu povo! 
 

Vila de Água de Pau, 25 de junho de 
2015 

 

Água de Pau, Vila Quinhentista 

Por: João Ponte 
——————————–—————–—— 
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 De passagem pelo concelho de Lagoa (Açores), 
esteve uma comitiva do Município de Lagoa (Algarve), 
cidade irmã. A comitiva participou nas festividades do 
Divino Espirito Santo do Império de São de Pedro,   
organizadas pela edilidade açoriana. 
 A relação institucional foi estabelecida em 2008 
data em que foi oficialmente assinado o protocolo de 
geminação entre a Lagoa Açores e a Lagoa Algarve, 
com o propósito de reforçar os vínculos da cooperação 
entre os dois municípios e que provinha de outras   
datas. 
 Promover intercâmbios em vários domínios, como 
a cultura, a educação, o desporto e até o turismo, mo-
bilizando os incentivos e os meios necessários para a 
sua concretização e promovendo atividades que refor-
cem as relações dos Municípios geminados, é um dos 
objetivos concretizados e que se reforça com a visita 
do executivo algarvio esta semana. 
 Em declarações ao Jornal Diário da Lagoa, o Presi-
dente da Câmara de Lagoa - Algarve, referiu que o 
objetivo da vista é reforçar os laços da geminação. 
 Francisco Martins recordou que, numa primeira 
fase, as geminações, grande parte delas ficam restritas 
à área social ou cultural e ficando apenas por ai. 
 Quanto à geminação com o município açoriano, o 
objetivo é ir mais longe, “ o que pretendemos é que 
haja uma partilha de identidade entre estas duas cida-
des irmãs. Gostaria que daqui a meia dúzia de anos 
houvesse um maior conhecimento e que as popula-
ções de ambos os lados se identificassem realmente 
como irmãos”.  
 Como forma de reforço do acordo celebrado em 
2008, e sendo as duas terras marcadamente católicas, 
no próximo ano (2016), será recriado o Espirito Santo 
no Algarve, o que poderá servir para reforçar esse   elo 
de ligação, considerou.  
 Recorde-se que as Festas do Divino Espírito Santo 
têm uma grande tradição histórico-cultural que          
remonta ao século XIV.  
 Além disso o Concelho de Lagoa (Açores) estará 
representado na FATACIL 2016, a maior feira realizada 
na margem sul do Rio Tejo. Uma participação que terá 
como objetivo de promover e divulgar o que o municí-
pio açoriano tem de melhor para oferecer a quem o 

visita, quer seja do ponto de vista cultural e turístico. 
 Francisco Martins destaca o facto que depois de do 
intercâmbio cultural, já se está numa fase de intercâm-
bio económico, onde o objetivo passa por desenvolver 
e promover a economia de ambos os concelhos. 
 O autarca algarvio refere que esse trabalho de-
monstra a seriedade com que a geminação está a ser 
levada, não sendo apenas para a fotografia. 
 “Pretende-se que esta geminação seja de partilha 
entre os dois melhorando a qualidade de vida dos    
munícipes de ambos os lados”, referiu. 
 Francisco Martins destacou o facto de ter sido    
ainda criado, na atual legislatura, um Gabinete de   
Geminação, cujo objetivo passa por reforçar a gemina-

ção entre Açores e Algarve. “Já existem algumas ideias, 
na minha opinião há que apostar na área económica, 
promovendo partilhas de estágios entre jovens dos 
dois concelhos, inclusive entre funcionários autárqui-
cos, por forma a conhecerem outras realidades”. 
 “Quero que esta geminação seja uma irmandade 
levada a sério”. 
 Da parte da Presidente da Câmara Municipal de 
Lagoa (Açores, em declarações ao nosso jornal, referiu 
que a visita é uma oportunidade para melhorar o    
conhecimento dos dois autarcas, reiterando os com-
promissos assumidos no âmbito da geminação. 
 Havendo o compromisso em 2016 da realização da 
Festa do Espírito Santo no Algarve, a vinda no âmbito 
das festas que se realizam em Água de Pau, os visitan-
tes irão perceber melhor do que se fala, conhecendo, 
do ponto de vista logístico, o que é necessário para 
que a replicação no próximo ano possa ser realizada 
com sucesso. 
 No âmbito da audiência de cumprimentos mantida 
esta quinta-feira ao Presidente do Município de Lagoa 
– Algarve, Francisco Malveiro Martins, à Vereadora 
Anabela Simão Rocha e ao responsável pelo gabinete 
de geminações Jorge Cabrita, foi oferecido por Cristina 
Decq Mota, uma Bandeira do Espírito Santo para que 
possa ser utilizada no próximo ano em Lagoa –             
Algarve. 
 A relação institucional entre as duas cidades foi 
estabelecida a 19 de janeiro de 2008 data em que 
foi oficialmente assinado o protocolo de geminação, 
com o propósito de reforçar os vínculos da cooperação 
entre os dois municípios e que provinha de outras da-
tas. 
 Promover intercâmbios em vários domínios, como 
a cultura, a educação, o desporto e até o turismo,   
mobilizando os incentivos e os meios necessários para 
a sua concretização e promovendo atividades que   
reforcem as relações dos Municípios geminados, é um 
dos objetivos concretizados e que se reforça com a 
visita do executivo algarvio esta semana.  

DL 
  
 

Fotos: CML/ DL 

Bandeira do Espírito Santo a usar no próximo ano, na cidade de Lagoa - Algarve. 

Geminação entre Lagoa (Açores) e Lagoa 
(Algarve), uma irmandade levada a sério 

A comitiva do Algarve teve a oportunidade de conhecer melhor os costumes da sua cidade irmã. 
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 Foram alguns milhares de pessoas que assistiram 
ao tradicional desfile de Marchas Populares, integra-
das nas Festas de Santo António 2015, que decorreram 
recentemente na freguesia de Santa Cruz, na Cidade 
de Lagoa. 
 Nos dois dias de desfile (sábado e domingo), cerca 
de 800 participantes alegraram as ruas da freguesia 
assim como o polidesportivo de Santa Cruz. 
 No sábado, foram cinco as marchas que animaram 
o final de tarde e noite na freguesia, a marcha do     
Grupo de Amigos de Santa Cruz; a marcha da Santa 
Casa da Misericórdia de Santo António; a marcha da 
Associação da Santíssima Trindade (Cabo da Vila); a 
marcha da Associação Recreativa e Cultural dos Remé-
dios e a marcha da Associação Grupo de Jovens Santa 
Cruz. 
 A abrir o desfile estiveram os escuteiros do Agrupa-
mento 1290 da Paróquia de Santa Cruz e do Agrupa-
mento de São Pedro. 
 No domingo foi a vez do tradicional desfile das   
crianças que contou com a participação de seis        
marchas. A saber a marcha do Centro Sócio – Cultural 
de São Pedro (Rosário); a marcha da Escola E.B.1/JI Dr. 
Francisco Carreiro da Costa (Rosário); a marcha 
da Escola E.B.1/JI Tavares Canário (Santa Cruz); a mar-
cha da Escola E.B. 2,3  Padre João José Tavares (Lagoa); 
a marcha da Catequese da Paróquia de Santa Cruz e a 
marcha do Clube de Patinagem de Santa Cruz. 
 Participaram ainda as filarmónicas Fraternidade 
Rural de Água de Pau, a Lira do Rosário e a Estrela 

D’Alva. A acompanhar a exibição das Marchas no     
Polidesportivo esteve a Orquestra de Santo António. 
 As festas de Santo António 2015 são organizadas 
pela Junta de Freguesia local e que já vão na sua        
24ª edição. 
 Para 2016 as festividades celebram um quarto de 
século. Segundo considera a Presidente da Junta de 
Freguesia de Santa Cruz, as festas de Santo António 
são um    momento de união. “União em volta de uma 
fé ou    tradição. União em volta da memória dos que 
nos   antecederam no tempo. União em volta da     
alegria que nos dará as forças para trabalhar em favor 
de nos    mesmos e dos que nos sucederão no tempo”. 
 As festividades este ano assinalaram a sua                    
24ª edição, e ao longo dos 24 anos de história, desde a 
homenagem a João Alberto Tavares com torneio de 
futsal, ara todas as idades e sexos; encontro de Coros; 
bandas filarmónicas; encontro de charangas; gala de 
patinagem artística; desfile de escuteiros; demonstra-
ção do centro de karaté; prova de pesca desportiva; 
mega aula de zumba; feira de artesanato; tudo isto 
acompanhado das tradicionais barraquinhas e do    
bazar, sempre com muita alegria e animação, segundo 
refere. 
 As marchas populares e a respetiva sardinhada        
mantém-se sendo o ex-libris das festas. “Em 2016 as 
festividades serão ainda melhores” rematou Adriana 
Martins Falcão. 

Milhares de pessoas assistiram às Marchas 
Populares em Santa Cruz - Lagoa 

A tradição das Marchas de Santo António voltou a ser cumprida na Freguesia de Santa Cruz - Lagoa, pelo 24º ano consecutivo. 

Fotos: DL 

Foram várias as atividades que decorreram. 
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Santa Cruz homenageia José Raul pelo       
trabalho e dedicação em prol dos Remédios 

A homenagem decorreu no âmbito da sessão de abertura das Festas de Santo António e teve lugar no Convento dos Franciscanos. 

Fotos: DL 

 Como forma de reconhecer aqueles que de uma 
forma desprendida, trabalham com dedicação em prol 
da sua comunidade, a Junta de Freguesia de Santa 
Cruz (Lagoa) homenageou, durante as Festividades de 
Santo António 2015, que decorreram recentemente 
nesta freguesia, o cidadão José Raul Barbosa Medei-
ros. 
 José Raúl está ligado a todas as atividades e proje-
tos da sua Localidade (Remédios), é o Presidente da 
Associação Cultural e Recreativa dos Remédios, sendo 
esta associação, responsável pelos eventos com tradi-
ção de carisma cultural, recreativo e religioso, que se 
promove na comunidade de Nossa Senhora dos Remé-
dios. 
 Tal como referiu António Augusto Borges, presi-
dente da Assembleia Geral da Freguesia de Santa Cruz, 
e que falou sobre o homenageado, “há mais de trinta 
anos que este homem, com lealdade e firmeza e que 
indiscutivelmente, tem contribuído para o desenvolvi-
mento e promoção para o bem-estar e melhoria das 
condições de Vida para quem reside no lugar dos     
Remédios”. 
 “José Raul é uma referência no seu Lugar dos      
Remédios, é sem sombra de dúvida, um verdadeiro 
hino de arte no bem receber, quem visita o Lugar dos 
Remédios. Sua forma cordial e hospitaleira e generosa 
de acolher gera uma enorme vontade de regressar um 
dia mais tarde”, referiu.  

 Segundo considerou no seu testemunho, “é        
consensual que o contributo de José Raul em prol da 
comunidade dos Remédios, ao longo destas décadas, 
tem sido uma alavanca extraordinária para manter 
vivas tradições culturais seculares e não fosse a sua 
devoção a estas causas socioculturais, garantidamente 
que as mesmas já se teriam esvanecido no tempo, o 
que naturalmente seria uma perda irreparável no pa-
trimónio cultural deste lugar e porque não dizê-lo da 
cidade da Lagoa”. 
 “José Raúl tem pautado a sua atuação no terreno 
por uma grande capacidade de adaptação às circuns-
tâncias do momento”, continuou. 
 António Borges considerou mesmo que, por mais 
justas e sinceras que sejam as palavras ditas, serão 
sempre insuficientes para traduzir o sentimento em 
relação ao cidadão e amigo José Raúl. 
 “Os seus talentos são reconhecidos, é um apaixo-
nado pela arte mais popular do povo: as cantorias ao 
desafio, autor de várias quadras de sabor popular,   
autobiográficas, como exemplo o seu trabalho que 
consta no Livro - Remédios - a Memória do Lugar”. 
 “Homem de bom trato, e com potencial humano, 
que congrega à sua volta o maior número de colabora-
dores, que em gesto de partilha e união, que é exigido 
numa comunidade pequena, em função da grandeza 
dos eventos que ali são realizados”. 
 É este o perfil do homem que se dedica à sua    

Comunidade, em missão de voluntariado, promovendo 
a sua terra, sempre com o objetivo de fazer mais e 
melhor. 
 Por vezes reconhecemos que não é fácil este traba-
lho, empenhado porque algumas vezes é desvaloriza-
do, mas a sua força e vontade de vencer, ultrapassa 
plenamente estas opiniões contrárias. 
 “É com esta persistência que hoje constatamos a 
existência dos projetos concretizados no nosso         
pitoresco lugar dos Remédios, ao nível de Infraestrutu-
ra e de eventos, que se destacam no contexto da        
Cidade de Lagoa e do seu concelho. O Trabalho em 
Prol da Comunidade é um dom de Missão, que não 
tem limites, tendo como única recompensa a obra 
realizada”, referiu.  
 Recorde-se que José Raúl já foi agraciado pela     
Câmara Municipal de Lagoa com o diploma de mérito 
cívico, tendo sido agora homenageado pela sua        
freguesia, como forma de gratidão e pelo seu brilhante 
percurso. 
 “Esta homenagem não é mais do que manifestar a 
nossa gratidão, amizade, carinho, respeito, pelo conví-
vio ao longo deste anos e pelo vínculo da experiência 
em comum que, neste caso concreto, tem sido muito 
enriquecedora”. 
 

DL 

 Pelo quarto ano consecutivo a Igreja 
do Convento dos Franciscanos recebeu 
a cerimónia de Benção da Noivos e San-
to António. Trata-se de uma cerimónia 
inserida nas Festas de Santo António 
que   decorreram na freguesia de Santa 
Cruz,   Cidade de Lagoa, e que já vão na 
sua 24ª edição.  
 Este ano foram três os casais que 
receberam a bênção durante a missa 
presidida pelo pároco da Matriz de San-

ta Cruz de Lagoa, Nuno Maiato, na 
qual, e que pela primeira vez, partici-
pou um Padre Franciscano. Trata-se do 
Pe. Mário Jorge que se encontra a apoi-
ar várias paróquias da ilha.  
 Depois da eucaristia, teve lugar a    
procissão, finda a qual, e como conta a 
tradição, a bênção e distribuição dos 
pães de Santo António. 
 

Três casais receberam a Benção de Santo António 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
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 Água de Pau assinala no final deste mês de julho, 
mais precisamente no dia 28, 500 anos de elevação a 
vila, uma data que está a ser assinalada com diversas 
atividades que envolvem toda a comunidade local. 
 No âmbito das comemorações já atuou na fregue-
sia a Banda Militar num concerto de casa cheia. Ainda 
em junho, decorreu também a Assembleia Municipal 
na sede da Junta de Freguesia. 
 Para este mês de julho está agendada a realização 
do Festival Baixa D’Areia, que decorrerá nos dias 24, 25 
e 26 de julho, e que entrará na sua segunda edição. 
O Presidente da Junta de Freguesia de Água de Pau 
ressalva o facto do festival contar apenas com artistas 
açorianos. 
 Em 2014, cerca de 2200 pessoas passaram por este 
festival, numero que é esperado para esta segunda 
edição, até porque, refere José Fernando Costa, o   
espaço não permite mais, por forma a garantir segu-
rança e qualidade do festival. 
 Os bilhetes têm um custo de cinco euros ao dia, 
sendo que, o bilhete de domingo será oferecido à po-
pulação de Água de Pau, desde que consigam levantar 
seu ingresso na sede da Junta. Promoção apenas para 
os pauenses e até que esgotem os bilhetes que serão 
disponibilizados. 
 Ainda no âmbito das comemorações dos 500 anos 
de elevação a Vila, haverá o lançamento de um selo 
alusivo a esta comemoração, assim como o lançamen-
to de um livro, ambos elaborados por alunos e docen-
tes da EBI de Água de Pau. 
 José Fernando Costa reforça o facto de, no caso do 
livro, este ser direcionado aos jovens, para que possam 
conhecer melhor a sua freguesia, a sua história,         
tradições, cultura e acima de tudo a sua heráldica. 
 A decorrer está também um concurso de fotogra-
fia, através duma parceria com a Associação de        
Fotógrafos Amadores dos Açores, “Paisagens e          
Património da Vila de Água de Pau”. Como resultado 
deste concurso, resultará uma exposição constituída 
pelas 20 melhores fotografias. 
 Para o final do mês está agendada a comemoração 
oficial do meio século de Vila, com a realização da      
sessão solene. 

Câmara assinala  
500º aniversário 

 
 Também a Câmara Municipal de Lagoa irá assinalar 
o 500.º aniversário da elevação de Água de Pau a vila 
com um diversificado programa comemorativo, que 
abrangerá diversas iniciativas de índole cultural. 
 A Câmara Municipal de Lagoa, irá perpetuar os 500 
anos de elevação da vila de Água de Pau com a edição 
de uma medalha comemorativa e a Assembleia Munici-
pal também se irá associar a esta efeméride com a 
realização de uma palestra proferida pelo Historiador 
José de Mello. Será igualmente editado um livro do 
mesmo historiador sobre a história e o património     
material e imaterial da Vila de Água de Pau. 
 Para assinalar estes 500 anos, o programa come-
morativo contará ainda com um grande evento de cariz 
cultural, que se realizará no dia 23 de agosto e que 
contemplará um desfile de filarmónicas e grupos, com 
a dinamização da gastronomia e do artesanato do con-
celho,  sendo esta uma iniciativa que envolverá todas 
as Instituições que têm atividade em Água de Pau. 
 Pela noite dentro haverá lugar para concertos      
musicais, onde a primeira parte será animada por uma 
banda local, seguindo-se a atuação de um artista         
nacional. O evento encerrará com um espetáculo de 
fogo de artifício. 
  

Freguesia oferece turismo 
 
 Um dos pontos fortes atuais da freguesia é o       
turismo. “Atualmente Água de Pau oferece cerca de 
300 camas diárias ao turismo, com uma média de mil 
turistas a residir, sem falar nos que nos visitam sem 
permanecer”, recorda José Fernando Costa. 
 Ainda em termos turísticos, o autarca destaca os 
miradouros e as zonas balneares, que são locais atrati-
vos para quem visita Água de Pau, com excelentes     
condições, igualmente utilizados pelos próprios         
habitantes. 
 José Fernando Costa destaca ainda a área da        
agricultura onde são produzidas as frutas, muito procu-
radas, anto pela população como por quem visita Água 
de Pau. 
 Mas nem tudo é como esperado, o autarca refere 
que à sede da junta têm chegada cada vez mais         
pedidos de ajuda, face à falta de trabalho. 
 “Diariamente deparamo-nos com situações de   
desemprego, de agradados familiares com os dois     
conjugues sem emprego há já algum tempo”. 
 O Presidente da junta de freguesia pauense recorda 
que a edilidade emprega atualmente 26 pessoas,     
temporariamente, como forma de ajudar a minimizar 
os efeitos negativos da falta de emprego e fugir a este 
flagelo que é preocupante. 
 Existe também algumas habitações com agregados 
familiares numerosos com poucos quartos, sendo esta 
uma situação que tem vindo a ser paulatinamente    
resolvida com recurso à Câmara de Lagoa e ao          
Governo Regional. 
 Como lamento José Fernando Costa destaca o facto 
dos pauenses serem um povo que além da sua fregue-
sia, tem por hábito visitar outras freguesias do          

concelho, mas o contrário não acontece. “Infelizmente 
não vejo que o contrário aconteça, são muito poucos 
os lagoenses que nos visitam, enquanto os pauenses 
visitam as freguesias vizinhas. Temos bons restauran-
tes, bons espaços de lazer, boas praias, merecíamos 
outra atenção da própria população do concelho”,   
refere José Fernando Costa. 
 Outro destaque que o autarca não deixa passar em 
branco, tem a ver com o património arquitetónico, 
onde destaca as varandas das habitações, sendo Água 
de Pau das poucas zonas da ilha onde esta arquitetura 
mantém-se inalterada e tem sido preservada. 
 

História 
 
 A vila de Água de Pau desempenhou um papel    
preponderante na colonização dos Açores, uma vez 
que foi aí que, em julho de 1500 se fixaram os primei-
ros povoadores, devido à existência de água potável. 
 Água de Pau é uma das mais antigas Vilas dos     
Açores, tendo alcançado o estatuto de vila e sede de 
concelho em 28 de julho de 1515, por Carta Régia de 
D. Manuel I, pela fertilidade dos seus solos e pela 
abundância de água que estiveram na base da consoli-
dação do núcleo de povoamento, conferindo-lhe este 
estatuto. A Vila de Água de Pau integrava o povoado 
de Ribeira Chã. No Seculo XIX, “devido à falta de recur-
sos e de elementos indispensáveis para poder continuar 
a ter uma administração regular“, o concelho de Água 
de Pau foi extinto por força do decreto de 19 de       
outubro de 1853, sendo o seu território incorporado 
no concelho da Lagoa. Pelo Decreto Legislativo         
Regional n.º 29/2003/A, de 24 de Junho, a freguesia de 
Água de Pau reforçou a categoria de “Vila”, que nunca 
perdeu. 

DL 

Água de Pau assinala 500 anos de elevação a Vila 
Fotos:  DL 

José Fernando Costa, pres. da Junta de Freguesia. Alguns locais a visitar em Água de Pau. 
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Ribeira Chã assinalou 49º aniversário no passado mês de maio 

 A mais pequena freguesia do Concelho de Lagoa 
assinalou, no mês de maio, o seu 49º aniversário. Para 
assinalar a efeméride foram realizadas uma série de 
atividades. 
 Desde logo foi realizado o II Campeonato de Futsal 
da Ribeira Chã; o I Torneio de Futsal da Ribeira Chã; 
aulas de Zumba; comemorado o Dia Internacional dos 
Museus; o Dia da Criança com uma série de eventos. 
Foi ainda realizado o II Festival “A melhor Fanfarra” 
onde participaram seis agrupamentos da ilha. Eventos 
que decorreram ao longo de todo o mês de maio      
último. 
 A Ribeira Chã, é uma das cinco do concelho de    
Lagoa, uma freguesia rural com cerca de 400 habitan-
tes. O seu desenvolvimento ganhou grande dinamismo 
a partir da década de 1960, em boa parte por influên-
cia do Pe. João Caetano Flores, com a elevação a      
freguesia, a construção de uma moderna igreja, a cria-
ção de um invejável núcleo museológico e o apareci-
mento de diversas instituições, entre elas um jardim-de
-infância pioneiro na educação pré-escolar na ilha de 
São Miguel. Eleita em 2013, a Presidente da Junta de 
Freguesia Vitória Couto, ao jornal Diário da Lagoa, e 
falando sobre a sua freguesia, reforça o fato da Ribeira 
Chã ser uma freguesia muito especial. “Posso afirmar 
que a Ribeira Chã sendo tão pequena tem uma história 
de progresso, com o qual se conseguiu afirmar, e que 

foi conseguido à custa de muita dedicação e trabalho 
de toda a comunidade. Este é o principal segredo desta 
freguesia”, disse em entrevista recente ao nosso jornal. 
 A Ribeira Chã é uma freguesia que prima pela      
limpeza das suas ruas, algumas delas ladeadas por    
verduras e flores, e ainda pelas suas casas pitorescas. 
Tem uma população com pessoas simples, mas         
acolhedoras. 
Em termos de património natural, toda a freguesia é de 
grande beleza, destacando-se o Miradouro e os         
Merendários do Pisão. 
 Destaca-se igualmente o Trilho Pedestre, com 8,4 
km de extensão, com a duração de 3 horas e com    
ponto de partida e chegada junto da Igreja Paroquial 
da Ribeira Chã. Os apreciadores desta atividade pode-
rão apreciar diversos tipos de fauna e flora. 
 A Ribeira Chã é terra recatada que faz valer as suas 
tradições e tira partido do seu património natural e 
arquitetónico. 
 A nível arquitetónico, temos a Igreja Paroquial de    
S. José, onde realço a sua traça contemporânea, a Via 
Sacra e os seus Painéis do Altar-mor. Esta freguesia 
possui, ainda, vários Núcleos Museológicos, dos quais 
destaco o Museu de Arte Sacra e Etnografia. Este é o 
mais importante e nele podemos observar peças de 
grande valor histórico e artístico que atestam um      
passado de grande riqueza a nível cultural e religioso. 

 A freguesia possui também um Quintal Etnográfico 
que se encontra divido em diversas secções: o Jardim 
dos Endemismos Açóricos, onde se pode observar    
diversas plantas utilizadas na medicina popular dos 
Açores; o Museu Agrícola, com utensílios ligados à    
Cultura do Pastel, cujo local de produção era o sítio do 
Pisão, onde pessoas de toda a ilha aqui vinham moer 
ou “pisar” o pastel; o Museu do Vinho, que dá a conhe-
cer os utensílios utilizados na elaboração e conserva-
ção do vinho, um produto que até há poucos anos   
tinha grande relevância na economia familiar dos      
habitantes da freguesia; a “Casa dos Presépios”, onde 
se pode observar vários presépios construídos com 
diferentes materiais, por artesãos da freguesia. 
 Ainda na freguesia encontramos a Casa Museu de 
Maria dos Anjos Melo. Esta casa é o modelo de um 
ambiente doméstico micaelense com a típica cozinha, 
o sótão e o quarto de dormir. 
 É de referir que estes Núcleos Museológicos são 
muito visitados por escolas que, em visitas de estudo, 
se deslocam à freguesia no âmbito da área disciplinar 
de Estudo do Meio, e têm como objetivo proporciona-
rem aos alunos um conhecimento de costumes e     
tradições da sua localidade. 

DL 

As festividades para assinalar os 49 anos de freguesia decorreram ao longo de todo o mês de maio, com atividades diversificadas. 
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 No passado dia 12 de junho, e no âmbito do encer-
ramento das atividades extracurriculares da Escola  
Secundária de Lagoa (ESL), foi realizada uma prova de 
BTT (AEESL´15). 
 Tratou-se de uma prova cuja organização esteve a 
cargo da Associação de Estudantes da ESL (AEESL) e o 
departamento de Educação física, tendo contado ainda 
com o patrocínio da Liberty Seguros e apoio da Camara 
Municipal da Lagoa. 
 Nesta prova foram distinguidos os  1º,2º,3º lugar 
tendo sido atribuídas medalahas. Entre os vinte partici-
pantes, Rafael Tavares ficou em 1º lugar, em                  
2º lugar Rafael Varão e o Ruben Alcadinho assegurou o 
3º lugar do pódio.  

 Segundo fonte da AEESL "a aderência ao evento 
não foi conseguida, mas deve-se ao facto de estar-
mos em época de exames e com as férias a decorre 
para alguns alunos, mas com isso não se deixou de se 
sentir a sua adrenalina do desporto sobre rodas no 
exterior do edifício da escola", referiu. 
 A mesma fonte adiantou ainda que as atividades a 
AE não iram ficar por aqui. "Está se a prepara um        
evento, de âmbito musical, para encerrar as atividades 
da AEESL no ano letivo 2014/2015 em chave de ouro".  
 O objetivo do evento é promover os jovens do    
concelho e da Escola Secundaria de Lagoa. 
 Como forma de encerrar as atividades do ano letivo 
2014/2015, a Associação de Estudantes da Escola    

Secundária de Lagoa promovem, a 31 de julho, a “Final 
Party”. 
 A decorrer no edifício da Junta de Freguesia do     
Cabouco, atuarão Maria João, vocalista da Banda 
“STAMP”, e os DJ’s BADIK , Ricky Sky.  

DL 

Os alunos organizaram a prova de BTT que contou com apoio da autarquia e da Liberty Seguros. 

Atividades extracurriculares encerram com prova de BTT 
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 O Clube Desportivo de Agua de Pau (CDEAP) foi 
constituído em 5 de outubro de 2014. A associação é 
composta por 200 associados, sendo que 186 são prati-
cantes, encontrando-se distribuídos pelas modalidades 
de natação, voleibol, futsal, ténis de mesa, floorball, 
hidroginástica e atividade fitness (Zumba e STEP). 
 Segundo fonte do clube, durante a última época 
desportiva foram desenvolvidas várias atividades,    
permitindo aos praticantes dos mais variados escalões 
etários aceder à prática desportiva de competição e 
recreação “desporto pelo desporto”. 
Iniciativas em diferentes modalidades desportivas    
permitiram aos participantes a prática de atividades 
desportivas com alguma regularidade. 
 Fonte do clube refere que as promessas passaram à 
realidade, com os objetivos delineados e amplamente 
alcançados, ou seja, foi atingido os 186 praticantes em 
atividade física; duas equipas de competição (natação 
e voleibol). Com a equipa de voleibol a superar os seus 
ojetivos, tendo conseguido atingir a fase final do seu 
campeonato e discutir o apuramento para Fase         
Regional de Voleibol do escalão dos Minis masculinos; 
na Natação, a primeira participação no Regional de        
Cadetes e atingindo os 15 atletas em competição. 
 No desporto de formação com a escola de voleibol, 
natação e futsal; adesão ao projeto Portugal a Nadar 
(escola de natação e natação para adultos/
hidroginástica); atividades de fitness (zumba e STEP); 
passeios pedestres; investimento em equipamentos e 
material desportivo. 
 Perante o sucesso alcançado é reforçado pelo 
CDEAP o compromisso de se afirmar como uma        
referência regional no desenvolvimento do desporto 
escolar e promoção de atividades culturais e recreati-
vas, junto da população adulta. 
 

Natação 
 
 No âmbito da escola de natação, trata-se de um 
projeto desenvolvido na perspetiva educacional, inicia-
do a 15 de setembro de 2014, foi concebido para funci-
onar em caráter permanente, com o objetivo de        
promover o desenvolvimento sustentado da natação, 
sendo que as atividades propostas no projeto são orga-
nizadas de acordo com os núcleos (Adaptação ao Meio 
Aquático, Aperfeiçoamento, Competição e adultos), 
que abrangem quase todas as faixas etárias. Além de 
promover o desporto como agente de inclusão social, 
este projeto possibilita a descoberta de novos talentos 
desportivos, e também permite aos alunos a oportuni-
dade de vivenciar e reforçar a sua prática desportiva, 

traduzindo-se numa melhoraria das suas aprendiza-
gens, uma vez que a modalidade de natação está inse-
rido na disciplina de educação física. 
 Através da sua função de veículo educacional, des-
porto escolar, durante esta época desportiva foi possí-
vel, apesar as adversidades estruturais, implementar 
os núcleos de natação (5 de formação e 1 de competi-
ção), com um total de 75 nadadores. 
 A implementação deste projeto vai permitir à     
população da freguesia de Água de Pau o acesso à     
modalidade mais completa e os seus benefícios para a 
saúde. 
 A equipa de competição de natação participou no 
calendário desportivo promovido pela Associação de 
Natação da Região dos Açores, com 15 atletas, partici-
pando no seu primeiro Regional de Cadetes. 
 De referir ainda que o escalão de cadetes desta 
equipa de natação participou no encontro Regional, 
que decorreu nos últimos dias 27, 28 e 29 de junho de 
2015, na ilha Terceira. 
 

Voleibol 
 
 O Clube Desportivo e Escolar de Água de Pau inici-
ou o projeto da modalidade de voleibol nesta época 
desportiva, jogando unicamente com a “prata da     
casa”. Um projeto pensado de base, criando um núcleo 
de escolinhas de voleibol e uma equipa masculina de 
minivoleibol, constituídos apenas por alunos da Escola 
Básica e Integrada de Água de Pau, sendo o treinador 
também um docente da referida escola. 
 O núcleo de escolinhas pretende desenvolver o 
gosto pela prática de voleibol, a aprendizagem e      
desenvolvimento dos princípios técnicos e táticos da 
modalidade, assim como promover a prática de         
atividade física desportiva e as interações pessoais e 
sociais entre os jovens praticantes. 
 Este núcleo teve a oportunidade de participar em 
diversos encontros realizados ao longo do ano, como 
foi o caso dos encontros em Vila Franca do Campo e 
Rabo de Peixe, onde diversos atletas nossos foram 
medalhados pelas vitórias em jogos de 1x1, e culmi-
nando no encontro final na Escola Secundária Domin-
gos Rebelo, com a participação de diversos núcleos e 
com de cerca de 270 jovens atletas, momento este 
também marcado pela diversão e interação entre    
todos os participantes. O CDEAP teve, também, a     
oportunidade de trazer, pela primeira vez na história 
dos encontros de escolinhas de voleibol, um encontro 
para a sua “casa” – O pavilhão do complexo desportivo 
de Água de Pau. Foi um momento de grande importân-
cia, já que os atletas visitantes se sentiram admirados 
pelas ótimas condições de trabalho que os nossos    
atletas dispõem. 
 Quanto à equipa masculina de minivoleibol, trata-
se de um pequeno núcleo de jovens ativos e com       
vontade de aprender mas que de voleibol pouco      
conheciam ou tinham experimentado. Muito trabalho 
de base foi feito, de modo a poder realizar um jogo 
mais fluido e eficaz. 
 A equipa de minivoleibol do CDEAP alcançou o   
segundo lugar da segunda fase do campeonato, resul-
tado esse que permitiu entrar na série das melhores 
quatro equipas masculinas e disputar o acesso ao     
Regional de Minivoleibol.  
 Nesta última fase foi alcançado o pódio, com um 
merecido terceiro lugar, refere fonte do clube. 

CDEAP comemora primeiro aniversário em outubro 

Com apenas um ano de atividade, o CDEAP tem vindo  crescer  nas várias modalidades desportivas. 
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 Foi em 2010 que conheci o trabalho de Paulo     

Medeiros. Em abono da verdade, já antes havia visto 
alguns registos fotográficos seus, mas foi a partir da 
exposição coletiva Recantos da Costa das Ilhas de     
Bruma que senti uma espécie de encantamento pela 
sua forma de fotografar. 
 Naquele ano, o concelho de Lagoa acolhia uma    
exposição que tinha como epicentro o intuito de divul-
gar e enaltecer a orla costeira das nove ilhas dos       
Açores. Ao invés de se refugiar no verde e azul associa-
do a estas ilhas, os trabalhos que o fotógrafo apresen-
tou foram não convencionais, sombrios até, mas belos, 
muito belos. De certa forma remetiam para uma 
“beleza estranha (…) uma paisagem envolta em névoa 
ligeira e um pouco triste”, como descreveu, em 1924, 
Raul Brandão nas suas linhas sobre As Ilhas Desconheci-
das. Pela sua objetiva, Paulo Medeiros aludia à sensa-
ção de isolamento causada pelo viver na ilha, ao tempo 
abafado e húmido, e ao negrume da pedra a renascer 

da bruma.  
 Em 2013, a propósito da exposição antológica          
50 anos de escultura de Álvaro Raposo de França,      
promovida pela Câmara Municipal de Lagoa através da 
sua Biblioteca, foi a Paulo Medeiros que coube os              
registos para o catálogo. Poderia ter-se cingido em   
retratar as peças em exposição (também fê-lo, é certo), 
mas extrapolou o lugar-comum e foi em busca do mo-
mento de criação artística do escultor: da casa, do      
atelier, do silêncio e da mão a manipular a matéria. O 
resultado foi subliminarmente intimista.   
 Em 2014 o fotógrafo inaugura a exposição A(s)       
dança(s) do Ser no Centro Cultural de Ponta Delgada, 
endereçando-me o convite de tecer algumas palavras 
acerca da mostra. Ainda que não fosse (nem o seja) 
uma entendida na área da fotografia, a amizade e a 
gratidão por todas as vezes em que o fotógrafo havia 
dito “sim” a colaborações solicitadas, fizeram-me acei-
tar o convite, não sem antes vincar o meu amadorismo 
para esta arte. O pintor Tomaz Vieira 
disse em tempos que a fotografia “é 
um meio de olhar para as coisas”. O 
que fiz foi proferir algumas palavras 
sobre a forma de olhar do fotógrafo e 
da minha forma de olhar para o seu 
trabalho.  
 Num registo embebido de drama-
tismo nesta exposição individual,    
captou coreografias individuais feitas 
de corpos, gestos e passos em cená-
rios sugestivos. A sua mestria foi além 
do registo do ballet clássico, do     
contemporâneo e das danças urba-
nas, para, através destas correntes, 
aludir aos passos da vida, à influência 
do meio sociocultural no nosso       
percurso, instigando-nos a reflectir se 

dançamos a nossa dança ou a dos outros. Inevitavel-
mente ver o conjunto daquelas imagens levou-me até 
ao Cântico Negro de José Régio.  
 Em  cada uma das fases o fotógrafo, dito pela sua 
fala, pretendeu remeter-nos para uma determinada 
fase das nossas trajectórias de vida. A mostra culmina 
com o momento em que acabamos por nos sentar e 
olhar para dentro, revendo a nossa história e buscando 
a nossa bússola interior.  
 Esta exposição individual voltará a estar patente ao 
público de 13 de julho a 4 de setembro, na Casa da    
Cultura do concelho de Lagoa, à distância de uns        
passos. Os apreciadores de fotografia poderão ver uma 
série de trabalhos, feitos de jogos de luz e de sombras, 
que primam pela qualidade das imagens apresentadas. 
São fotografias que pedem para ser vistas pela técnica 
utilizada e que incentivam-nos a mergulhar na narrativa 
que o fotógrafo propõe.  
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Pela objetiva de Paulo Medeiros 

Por: Teresa Viveiros 
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Foto: Paulo Medeiros 2014 
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OPINIÃO/ EVENTOS/ NECROLOGIA 

Será que ainda existem pessoas que 
querem ser Igreja? 

NECROLOGIA 
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Freguesia de Santa Cruz (Lagoa) 
 
Maria do Rosário Fonseca 
Nasceu: 01-10-1925 
Faleceu: 04-06-2015 

 Por vezes, ouço dizer que os jovens não querem 

saber da Igreja, o que não é verdade. Alguns jovens, 
apesar de batizados e crismados, afastaram-se da    
Igreja, mas o mesmo acontece noutras    faixas etá-
rias. Outras vezes ouvimos que a Igreja é só de senio-
res, o que também não é verdade, porque a maioria 
deles vivem igualmente afastados da Igreja, apesar de 
se dizerem muito religiosos. A minha dúvida será ou-
tra: existem pessoas que querem ser Igreja? 
 Na verdade, hoje tudo o que exige compromisso 
não está na moda, e isto verifica-se em todas as esfe-
ras da vida. Todos manifestamos muita dificuldade em 
nos comprometer com alguém ou com alguma causa. 
Vivemos mundo que nos quer apressados, a viver    
apenas o momento, o que nos leva por vezes ao vazio 
ou á nulidade de um sentido para simplesmente      
existirmos e incapazes de nos comprometer com os 

outros para além da compra de um postal da Unicef 
pelo Natal, ou de tantos outros gestos, belos e verda-
deiros, mas isolados num mar demasiadamente ondu-
lado pelo relativismo.  
 Para mim e para muitos, a vida é feita de compro-
missos, de escolhas    concretas que nos torne aventu-
reiros no meio da ondulação dos dias. Mesmo saben-
do que nunca alcançamos uma coerência total entre 
os ideias e as escolhas que vamos fazendo ao longo da 
vida, eu escolho ser Igreja e sei que não estou só nes-
ta escolha que pretende continuar a missão confiada 
por Jesus. 
 Há pessoas que querem ser Igreja. Apesar de ser-
mos cada vez menos,    ainda existimos e de todas as 
idades. E não queremos ser sozinhos, porque aquilo 
que vivenciamos de bom, nas nossas vidas, queremos 
que também outros o vivam, sobretudo os que nos 
estão mais próximos. 
 Com efeito, várias crianças, jovens e adultos, dos 
que são e querem ser mais e melhor igreja, decidiram 
Zarpar      através da arte, falando a todos da sua fé 
n’Aquele que quis e quer a Igreja   como principal par-
ceira na sua missão salvífica. Durante três dias vamos 
procurar viver e celebrar a vida e a fé num Multi Festi-
val (Zarpar) porque é preciso zarparmos, isto é, sair-
mos da nossa zona de conformo (como se diz hoje) e      
arriscarmos em (re)descobrir através de novos méto-
dos e linguagens Aquele que está para além do hori-
zonte do óbvio da nossa existência. 
 Se és Igreja ou alguém de boa vontade, não fiques 
no cais (em casa) e zarpa para o Convento dos Francis-
canos das 18h00 às 24h00 nos dias 10,11 e 12 de Ju-
lho. Não tenhas medo, porque a barca é do Mestre e 
é Ele que vai ao leme. 

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

Freguesia de Santa Cruz (Lagoa) 
 
João da Costa Vidinha 
Nasceu: 29-12-1949 
Faleceu: 08-06-2015 

Freguesia de Santa Cruz (Lagoa) 
 
Manuel Soares Lopes 
Nasceu: 16-09-1927 
Faleceu: 17-06-2015 

Freguesia de Nª Sª do Rosário (Lagoa) 
 
Manuel de Medeiros Carreiro 
Nasceu: 04-02-1940 
Faleceu: 17-06-2015 

Freguesia de Nª Sª do Rosário (Lagoa) 
 
Margarida Natália Vieira 
Nasceu: 25-06-1929 
Faleceu: 19-06-2015 

Freguesia de Santa Cruz (Lagoa) 
 
José de Lima Martins 
Nasceu: 22-12-1923 
Faleceu: 23-06-2015 

___________________________________________________________________________________________ 

 O Claustro do Convento dos Franciscanos volta a 
cobrir-se de branco para acolher a 5.ª edição da Festa 
Branca, na cidade de Lagoa, a 22 de agosto, com    
início previsto para as 23h00. 
 Esta é uma iniciativa organizada pela Câmara   
Municipal de Lagoa que, de edição para edição, tem 
cativado cada vez mais público numa noite que      

pretende conciliar exuberância, convívio e ritmos 
propícios à época do Verão. Neste sentido, a anima-
ção musical estará a cargo da atuação da já reconhe-
cida e agraciada Banda.com, cujos intervalos serão 
assegurados pelo Dj Oficial da Ruído Audiovisuais. 
 Tal como o próprio nome indica, a principal parti-
cularidade deste evento é ter como traje obrigatório, 
para todos os interessados, roupa inteiramente      
branca, embora com relativa informalidade, produzin-
do assim um efeito global sem paralelo numa época 
tão propícia como seja o Verão. Não será permitida a 
entrada de pessoas que detêm calções de banho, 
chinelos de praia ou qualquer casaco de cor. 
 A aquisição do bilhete terá o custo de 10€ até dia 
21 de agosto. Caso não se esgote a venda total dos 
ingressos, no dia 22 será feita a venda, na bilheteira, 
com um custo de 15€ por entrada. A venda dos bilhe-
tes iniciou-se no mês de junho no Posto de Turismo 
de Lagoa e Pousada de Juventude de Lagoa. 
 

Festa Branca no Convento 

Imagem da edição de 2014 da Festa Branca. 

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
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Carneiro  
 
A vida afetiva marca paixões 

intensas e sentirá necessidade de defi-
nir a relação amorosa, de acordo com a 
sinceridade dos sentimentos. 
A nível profissional trabalhe com entu-
siasmo, promovendo toda a sua criativi-
dade e capacidade de iniciativa. 
 

Touro  
 
A vida afetiva permite apro-

veitar a presente conjuntura (positiva) 
para reencontrar amigos, convivendo 
de forma muito tranquila. 
A nível profissional o Universo concede 
a oportunidade para “semear” na car-
reia tudo o que deseja, futuramente, 
receber de retorno.  

Gémeos  
 
A vida afetiva precisa ser 

analisada de forma muito corajosa e 
racional, de forma a entender o verda-
deiro sentido da relação amorosa. 
A nível profissional aproveite este perí-
odo para comunicar objetivamente e 
defender com lucidez os seus pontos de 
vista.   

Caranguejo 
 
A vida afetiva definida pos-

sibilita defender as suas ideias e ultra-
passar crises, alterando o futuro de 
acordo com a verdade dos factos.  
A nível profissional analise devidamen-
te os argumentos disponíveis e seja 
firme nas suas convicções e capacida-
des imaginativas.  

Leão 
 
A vida afetiva permite apro-

veitar o seu charme para efetuar conta-
tos e concretizar atividades que conce-
dem muita satisfação.  
A nível profissional a coragem e a criati-
vidade são elementos cruciais para po-
sitivamente transformar o futuro da 
carreira. 
 

Virgem 
 
A vida afetiva indica que o 

diálogo sincero e justo é fundamental 
para que o relacionamento seja satisfa-
tório para o par. 
A nível profissional tome muita atenção 
à forma como executa o seu trabalho e 
efetue as tarefas valorizando certos 
pormenores. 
 

Balança 
 
A vida afetiva precisa des-

vendar o apoio e o carinho que tanto 
necessita, para poder conviver e dar 
mais sentido à sua existência. 
A nível profissional algumas notícias 
podem surpreender, portanto, persista 
perante os obstáculos que serão facil-
mente superados.  

Escorpião  
 
A vida afetiva vai ser mar-

cada por alguma instabilidade emocio-
nal, contudo, utilize positivamente a 
força da sua energia. 
A nível profissional a maioria dos obstá-
culos serão facilmente contornáveis e o 
sucesso exige, sobretudo, organização e 
perseverança.  

Sagitário 
 
A vida afetiva evolui positi-

vamente e facilita uma atitude mais 
ponderada, constituindo relações amo-
rosas muito harmoniosas. 
A nível profissional poderá sentir a in-
fluência de energias capazes de concre-
tizar novos projetos, geradores de su-
cesso para a carreira.  

Capricórnio 
 
A vida afetiva impõe a ne-

cessidade de promover uma atitude 
sincera, frontal e, sobretudo, verdadei-
ramente consciente. 
A nível profissional encontrará vários 
obstáculos, entretanto, procure melho-
rar a sua capacidade de adaptação a 
novas situações.  

Aquário 
 
A vida afetiva acusa algum 

desgaste e aponta a necessidade de 
aceitar novos desafios com otimismo e 
espírito renovador. 
A nível profissional poderá aproveitar a 
sua originalidade e capacidade inventi-
va, para iniciar novos projetos pessoais.  
 

Peixes 
 
A vida afetiva exige uma 

tomada de posição firme e iniciativas 
capazes de estabelecer relacionamen-
tos compreensivelmente justos. 
A nível profissional, com fé e dinamis-
mo, pode trabalhar de forma mais efici-
entemente e trilhar um novo caminho 
para o futuro.  
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ÚLTIMA LOCAL/ PUBLICIDADE      Diário da Lagoa | Julho de 2015        

 A cidade de Lagoa 
tem, disponível ao públi-
co, um Circuito de     
Manutenção Física, ins-
talado na zona do Tec-
noparque e que resulta 
de uma parceria entre o 
Serviço de Desporto de 
São Miguel e a Câmara 
Municipal de Lagoa. 
 “Saúde, bem estar e 
condição física, são con-
dições necessárias para 
um futuro com qualida-
de de vida.”  
 O facto da imple-
mentação deste Circuito 
de Manutenção Física, 
estar implementado 
num espaço que não é 
meramente simbólico, 
mas sim um espaço de 
futuro para o concelho 
de Lagoa, o Tecnopar-
que. “Nele insere-se um 
projeto que vai, com 
certeza, definir o futuro, 
o progresso que tanto 
falamos para a Lagoa, 
que é o Parque de Ciên-
cia e Tecnologia de São 
Miguel”, referiu a presi-
dente da autarquia na 
inauguração do espaço. 
 Este circuito de    

manutenção física fica 
inserido num espaço que 
hoje em dia, atrai muitas 
pessoas e famílias para a 
prática desportiva. Um 
espaço que tem sido 
bastante procurado pe-
los lagoenses para roti-
nas diárias de exercício, 
designadamente a nível 
de caminhada, corrida 
ou mesmo para andar de 
bicicleta. Constituído por 
nove estações de exercí-
cio, este novo equipa-
mento representa um 
investimento da autar-
quia lagoense, cujas 
obras foram concretiza-
das pelos funcionários 
autárquicos. 
 Foi lançado ainda um 
apelo a todos os que 
usufruirão do novo equi-
pamento: “que cada um 
o use, mas que o use 
bem e não danifique 
este trabalho que o Mu-
nicípio leva a cabo para 
a melhoria da qualidade 
de vida dos seus muníci-
pes, especialmente no 
que concerne a alterna-
tivas para a prática de 
exercício físico”. 

______________________________________
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Beneficie do Talão de desconto  
(pág.08) 
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José Manuel Baião foi eleito Presidente do 
Lions Clube de Lagoa 

 Na última Assembleia geral do Lions Clube de 
Lagoa (Açores) foi eleito, por unanimidade e aclama-
ção, José Manuel Baião como Presidente deste Lions 
Clube para o Ano Lionístico 2015-2016.  
 Vão acompanhar o presidente eleito, no próximo 
exercício diretivo, os companheiros Primitivo          
Marques, no cargo de Vice-Presidente, Luís Eleutério, 
como Secretário, e Jorge Stone, Past-Presidente e 
Tesoureiro. 
 Na mesma reunião magna do Lions Clube de     
Lagoa foi analisado o “Documento de Reflexão e de 

Decisão sobre as Quotizações para o Distrito Múltiplo 
115”, tendo a Assembleia decidido propor duas alte-
rações de pormenor que, não alterando o sentido 
geral do documento em análise, reforçaram os objeti-
vos pretendidos.  
 Segundo fonte do Lions, as propostas foram      
aceites pelos restantes Lions Clubes dos Açores e a 
Direção do Lions Clube de Lagoa (Açores) foi manda-
tada para assinar o documento de reflexão. 

Pub 

___________________________________________________________________________________________ 

Reuniões descentralizadas são muito importantes 

 As Assembleias Municipais no Município de Lagoa 
continuam a ser realizadas duma forma descentrali-
zada, tendo a última sessão ordinária decorrido na 
Freguesia de Água de Pau. 
 Em declarações ao nosso jornal, a Presidente da 
Assembleia Municipal de Lagoa considera que esta é 
uma nova forma de democratizar que o elenco pre-
tende incutir. 
 Albertina Oliveira refere que em Setembro deste 
ano, encerrará o primeiro ciclo das descentralizações 
das Assembleias Municipais de lagoa, com a realiza-
ção da reunião na freguesia da Ribeira Chã, a mais 
pequena freguesia do concelho. 
 A presidente da mesa realça a destaca a impor-
tância da descentralização como uma necessidade de 
continuar a incutir e educar o público para que pos-

sam cada vez mais participar nas reuniões. 
 “Tem de haver uma educação por parte do órgão 
em publicitar mais a descentralização como forma de 
promover, não só uma melhoria da cidadania das 
populações, envolvendo-se neste projeto, sentirem-
se uteis e que estão a contribuir na sua comunidade 
no seu concelho, mas também tornar o concelho 
mais democrático, promovendo uma maior democra-
cia”, referiu. 
 A Presidente da Assembleia Municipal acredita 
ser uma mais-valia se as pessoas se associarem a esta 
política de ação que pretende desenvolver nos próxi-
mos, anos, continuando a passar por todas as fregue-
sias, tal como aconteceu este ano. 

DL 


