
Uma coleção inimaginável de peças perdidas no tempo. 

 
 

Página 05 

Sophia’s House 
Um mundo de sensações  

Ano II / nº17 | Preço: Gratuito | Periodicidade: Mensal  | www.diariodalagoa.com | www.facebook.com/diariodalagoa |  Diretora: Suzi Moniz  | AGOSTO 2015 

Pub 

http://www.nelag.pt 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Noites de Verão e Festas da 
Matriz animam a Cidade 
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Intercâmbio leva judocas a     
visitarem a ilha de São Miguel 
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Atividades da biblioteca do mês de junho 
“Hora do Conto” 

 
 Tendo como ponto de partida, a 
obra A fada Oriana de Sophia de Mello 
Breyner Andersen, a turma C do 5ºano 
da EBI de Água de Pau “recontou” a his-
tória a outra turma do 1º ciclo.  
 No dia 12 de junho, deu-se lugar à 
dramatização desta obra integrante do 
Plano Nacional de Leitura no auditório 
da escola. 
 As fotos refletem a dinamização 
da atividade "Hora do Conto" pelo 5.º 
ano  (C) a uma turma do primeiro ciclo 
(3.º G) com o reconto da obra   
 A Fada Oriana e interpretação de 
peças musicais na flauta de bizel. 
 

“Peça de Teatro” 
 
 Na peça, Oriana, uma fada do bem 
incumbida de zelar por uma floresta e 
pelos seus habitantes, animais e plantas, 
acaba por abandoná-la, com graves con-
sequências, após travar amizade com 
um peixe e deixar-se encantar pela sua 
própria imagem refletida no rio. 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Clube Europeu leva 26 alunos a Estrasburgo 

 Promovido pelo Clube Europeu da 
Escola Básica e Integrada de Água de 
Pau, o projeto “Os Açores e a Europa II”, 
levou 26 alunos ao Parlamento Europeu. 
 Os alunos do Clube Europeu da        
EBI de Água de Pau, aproveitando a des-
locação a Estrasburgo, visitaram ainda a 
cidade de Paris e alguns dos seus princi-
pais monumentos e museus e, na para-
gem na capital portuguesa, a Assem-
bleia da República. 
 O projeto ‘Os Açores e a Europa II’ 
do Clube Europeu da EBI de Água de Pau 
contou com o apoio do Governo dos 
Açores, através do Gabinete do Subse-
cretário Regional da Presidência para as 
Relações Externas, e do programa Bento 
de Góis, da Direção Regional da Juven-
tude (DRJ), tendo sido apresentado na 
sessão de encerramento o vídeo do     
projeto, que contou com a produção da 
DRJ e com a participação dos alunos, 
professores, decisores políticos e de 

toda comunidade escolar de Água de 
Pau. 
 Segundo José Carlos Pereira, o coor-
denador do clube, o balanço de mais 
este ano de trabalho é muito positivo, 
recordando que foi possível levar até 
Estrasburgo 34 pessoas, 26 alunos e oito 
adultos. “Tratou-se de um momento 
importante. Todos tiveram a oportuni-
dade de conhecer o parlamento, os   
eurodeputados. A interação dos alunos 
com políticos regionais e locais acaba 
por ser muito bom para aproximar os 
políticos dos jovens mas também para 
que estes perceberem das politicas regi-
onais e europeias para a juventude”, 
disse em declarações ao jornal Diário da 
Lagoa, realçando o facto “dos jovens 
quando chegarem à altura de votar, 
terão com certeza outro olhar, podendo 
contribuir para a cidadania europeia, 
votando com outro interesse e conheci-
mento”. 

 No Clube Europeu da EBI de Água de 
Pau estão jovens de várias desde o 5º ao 
9º ano. Segundo o responsável, são   
jovens pré adolescentes mas com a   
motivação e empenho nas atividades 
propostas, conseguiram motivar-se   
pelas questões europeias e de políticas 
nacionais e regionais. 
 “As crianças quando estimuladas e 
motivadas conseguem chegar aos obje-
tivos que os professores e a escola se 
propõe”, realçou. 
 José Carlos Pereira destaca ainda a 
participação dos jovens duma forma 
afincada, recordando que esta é uma 
atividade extra curricular e que ninguém 
é obrigado a participar. “Os jovens estão 
cá porque querem, porque sentem um 
motivo extra”. 
 

Projeção é motivo de 
orgulho na escola 

 
 Joana Montalvão Medeiros, presi-
dente do conselho executivo, vê com 

orgulho esta projeção a nível internacio-
nal conseguida pelos alunos.  “Esta é 
uma formação que os alunos levarão 
para o resto da sua vida”, referiu em 
declarações ao nosso jornal. 
 Segundo a responsável, este clube 
europeu permitiu que os alunos, sema-
nalmente, estivessem envolvidos em 
atividades escolares, em vez de estarem 
a realizar outras ações que por vezes 
são menos boas, e o resultado está á 
vista. 
 Joana Medeiros recorda que se trata 
do segundo ano de existência deste 
clube, no primeiro ano o resultado final 
culminou com uma viagem a Bruxelas, 
este ano, a viagem foi a Estrasburgo, 
onde realça o muito trabalho e esforço 
com que foi alcançado o objetivo, por 
parte dos professores, que vai muito 
para além da própria escola. 
 “Este resultado fica para a vida,    
tanto para os alunos como professores”, 
disse. 

DL 

Foto de grupo aquando da passagem pelo Parlamento Europeu. 

Sessão de encerramento do projeto que já vai no seu segundo ano. 
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Poemas de João Silvério         
“Nossa Senhora dos Anjos” 

1 
Quando preparava os arranjos 

Para estas quadras versar, 
Lembrei-me da senhora dos anjos 

E tive mesmo que a visitar. 
2 

Pus-me a caminho com alegria 
Para Água de Pau fui apressado, 

Para assistir á eucaristia 
Pelo Padre João Furtado. 

3 
Quando á igreja cheguei 
Senti enorme coragem, 

Porque de pronto enxerguei 
Aquela mais linda imagem. 

4 
Depois de ouvir a pregação 

A palavra de Deus me espanta, 
Abracei o Padre João 

Sem tirar o olho da Santa. 
5 

A padroeira ali mora 
Onde espalha seus carinhos, 

Seus olhos cor de amora 
Rodeada por anjinhos. 

 
6 

Senhora dos anjos confortas 
Todas as pessoas belas, 

Do mesmo modo te comportas 
Tanto para eles como para elas 
Tua graça entra pelas portas, 

Teu amor pelas janelas. 
7 

Tal foi o meu espanto 
Que fiquei de alma cheia, 

Ao contemplar o seu manto 
E os anjos que a rodeia. 

8 
Prestei a minha solidariedade 

De joelhos rezei sozinho, 
E pedi a ela com vontade 

Que ilumine o meu caminho. 

9 
Também que me deia sorte 

E me defenda dos maus caminhos, 
E que na hora da minha morte 

Me acompanhe com seus anjinhos. 
10 

Estás virada pró mar 
Com os teus olhos cheios de graça, 

Com a mão direita no ar 
Abençoando quem por ti passa. 

 
11 

Tens uma beleza infinda 
Com tua prateada coroa, 

Por seres a Santa mais linda 
Do concelho da Lagoa. 

12 
Nota-se a bondade no rosto 

Desta virgem verdadeira, 
Que no dia quinze de Agosto 

Corre Água de Pau inteira. 
13 

Pelo povo vais passando 
Por todos os que alcanças, 

Assim vais abençoando 
Homens, mulheres e crianças. 

14 
Mãe bendita sois vós 

Pelo teu amor profundo, 
Rogai a Deus por todos nós 
E pela paz, neste mundo. 

15 
Rogai pelos que estão ausentes 

E por toda a juventude, 
Pelos pobres e doentes 
Para que gozem saúde. 

 
16 

Roga a Deus pelos velhinhos 
Por todos os que rogam a vós, 
Senhora junto com os anjinhos 

Nunca te esqueças de nós. 
17 

Água de Pau se manifesta 
Com sua comunidade inteira, 

Fazendo uma grande festa 
À sua Santa Padroeira. 

18 
Ao findar neste momento 

Depois da virgem ter visitado, 
Deixo aqui um agradecimento 
Ao Senhor Padre João Furtado. 

19 
Seu povo não é mau 

É um povo honesto e sério, 
Para toda a Água de Pau 
Um abraço do Silvério. 

_______________________________________________________________Pub 

  “Jovens e a Política” é o mais     
recente livro da autoria do jovem, des-
cendente de lagoenses, José Miguel 
Bettencourt. 
 Trata-se de uma obra que teve o 
seu 1º lançamento no passado dia 14 
de julho na Assembleia da Republica e 
foi apresentado por Adriano Moreira, 
Jaime Gama e Mota Amaral. 
 No final do mês de julho, mais pro-
priamente dia 28, foi apresentado em 
São Miguel, numa sessão que decorreu 
na Universidade dos Açores, presidida 
pelo Magnífico     Reitor da Universida-
de dos Açores, tendo sido apresentada 
pelo Ex-Presidente do Governo Regio-
nal dos Açores e Ex-Presidente da    
Assembleia da República, Mota       
Amaral. 
  Este livro conta com o Prefácio 
de Marcelo Rebelo de Sousa, a Nota de 
Apresentação de Mota Amaral e o Pos-
fácio de Jaime Gama. 
 Trata-se de uma obra que reúne 
depoimentos inéditos de personalida-
des dos mais variados quadrantes    
políticos portugueses, como: Adriano 
Moreira, João Carlos Espada, João Dias 
da Silva, Luís Campos e Cunha, Miguel 
Morgado, Mota Amaral, Paulo Almeida 
Sande, Paulo Teixeira Pinto, Pedro Ma-
galhães e Rui Oliveira e Costa. 
 Segundo o autor, este livro é um 
retrato de várias gerações, que desde o 
25 de abril e até antes, fazem da políti-
ca e da juventude que na altura tive-
ram e que puderam analisar, à distân-
cia, qual poderá ser a diferença dessa 
juventude e da atual. 
 José Miguel Bettencourt diz ser 
igualmente uma importante reflexão e 
um contributo sobre a forma como os 
cidadãos se devem chegar à política. 
 “Hoje em dia nota-se uma indife-
rença à politica, por parte dos           
cidadãos, e que se deve a vários        
fatores, primeiro devido à descredibili-
zação da politica, segundo porque a 

ideia que têm dos políticos é uma ideia 
que advém para características negati-
vistas, e em terceiro pela atual crie que 
vivemos leva a essa mesma  descredibi-
lização”, refere. 
 José Miguel Bettencourt, entende 
que as pessoas hoje preocupam-se 
com a política porque, atualmente esta 
está a falhar com o essencial, que é 
assegurar o bem-estar das populações. 
“As pessoas hoje estão preocupadas 
com a política porque sentem que as 
suas condições de trabalho estão ame-
açadas, há desemprego    evidente, a 
crise económica e financeira alastrou-
se a níveis preocupantes, e estas      
sentem que o seu futuro está em      
causa, e é por isso que estão com sede 
da política”, adianta. 
 O autor entende que “o que deve 
ser feito, e o livro tem esse objetivo, 
passa por uma reflexão, clara e objeti-
va, sobre a reforma que deve ter lugar, 
uma reforma séria da política e do     
sistema eleitoral, aproximando os      
políticos dos cidadão e os cidadãos dos 
políticos”. 
 José Miguel Bettencourt deixa mes-
mo o apelo à sociedade civil e à classe 
política açoriana para que seja revista, 
com urgência, a relação com os eleito-
res, para que possa ser feita uma refle-
xão muito séria aos níveis alarmantes 
da abstenção nos Açores.  
 “Eu entendo que os jovens não têm 
que viver da política, mas há algo que 
digo no livro, mesmo que não nos quei-
ramos entregar à política, a política 
cuida de nós”, recorda.  
 O autor entende que as pessoas 
têm de ter a capacidade de saber     
separar o mau político do bom político, 
e essa distinção vai permitir ter políti-
cos mais profissionais e mais     capa-
zes, sendo que, “através da nossa esco-
lha, do nosso voto, podemos escolher 
os melhores”, adianta. 

DL 

“Jovens e a Política” em livro 

O autor do livro acompanhado por familiares. 

José Miguel Bettencourt diz que os jovens não têm que viver da política. 
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Sophia’s House, um mundo de sensações perdidas no tempo  

 Descrever a Casa de Sofia, é repro-
duzir um mundo de sensações passadas, 
que são relembradas em cada canto e 
em cada objeto. É deixar os pensamen-
tos e as lembranças fluírem num mar de 
sensações que só o tempo pode expli-
car, ou não fora, a presença forte de um 
mundo... Cheio de peças… Perdidas no 
tempo. Assim define, o Engenheiro Álva-
ro Vitorino, este espaço e a sua coleção 
particular. 
 Natural de Santa Maria, mas a residir 
há muito em Água de Pau, onde casou e 
constituiu família, sempre teve uma 
paixão por colecionar, embora diga que 
se considera um péssimo colecionador 
porque não se dedica apenas a uma 
coleção.  
 “Digo isso porque não me dedico a 
colecionar apenas uma coisa, por exem-
plo, se colecionasse somente rádios, 
seriam duzentos e não apenas sessenta, 
se fosse colecionador de jogos só da 
Majora, não tinha 300, teria mil, porque 
tenho outros tantos de outras marcas, 
mas sempre tudo de marcas portugue-
sas”, explicou à nossa reportagem. 
 Como sempre teve gosto por coleci-
onar, foi fácil começar a adquirir todo o 
tipo de objetos, tendo ficado com       
muitos que foram deixados pela sua 
avó, e aos poucos foi adaptando cada 
quarto da casa e atualmente já falta 
espaço.  
 Ao entrar na Casa da Sofia, é entrar 
exatamente num reviver memórias. Esta 
é uma Casa datada dos anos trinta,      
composta por uma cozinha, uma casa de 
banho uma sala e dois quartos. Mais 
tarde sofre uma remodelação, criando-

se uma suite e aproveitamento de sótão 
onde nasce mais dois quartos. Com o 
passar do tempo cria-se uma galeria e 
faz-se um armazém na zona do quintal 
da mesma casa. 
 Nos anos noventa, a zona de arma-
zém sofre remodelações onde origina 
seis novas divisões que irão servir de 
salas e quartos de cama. 
 Atualmente pode-se dizer que esta 
casa possuí: quatro quartos de dormir, 
um escritório, quatro salas de estar 
(sendo uma delas comum), uma cozi-
nha, uma casa de banho comum outra 
privada, duas salas de  jantar, uma gale-
ria um Hall e uma saleta. 

 O espólio da Casa de Sofia é dividido 
por núcleos constituídos por várias pe-
ças. 
 Há a destacar peças de Porcelana    
portuguesa do início do século XX, das 
fábricas de Alcobaça, Coimbra, Aveiro, 
com marcas - Raul da Bernarda, Pereira 
de Valados, Bordalo de Pinheiro, Saca-
vém , Estatuária, ELPA, SPAL, Louçarte, 
Massarelos, SP Coimbra; Porcelana In-
glesa, Johnson Brothers - Coaching Sce-
nes,  Fine Staffordshire, Ironstone, Wil-
low Patern. 
 Mas há ainda Loiça típica de barro 
açoriano; Peças de mobiliário estilo eu-
ropeu como estilo Queen Anne, Victoria-
no, Luís XV; Estilo português – Olaio, Art 
Decó.  
 Encontra-se ainda peças de arte    
sacra popular nomeadamente: imagens, 
oratórios, redomas de vidro e  quadros. 
 Mas se pensa que é tudo, engana-se, 
há ainda muito mais, desde conjuntos 
de livros da Verbo, Don Quixote, Reda-
re’s Digeste, Ferreira&Bento; Conjunto 

de revistas de TV - Maria, Telenovelas, 
Tv Guia, Tv Mais, Top Açores, Tv Sete 
Dias, Ana, Mariana, Nova Gente;          
Conjunto de fotonovelas – O Astro,     
Dona Xepa, Gabriela, Simplesmente Ma-
ria, Água Viva, Baila Comigo. 
 Nas paredes das várias divisões, é 
possível ver ainda Tapeçarias de parede 
africanas. 
 E para recordar tempos da infância, 
é possível encontrar a Grande coleção 
de brinquedos portugueses com jogos 
da majora, Karto, SEL, Nedina, Ribeiri-
nho, Pepe, osul, Ancasil, Matchbox 
(Inlês), Bonecos e muito mais. 
 E se pensa que é tudo, engana-se, há 
ainda revistas aos quadradinhos anos 
70/80; Coleção de rádios antigos anos 
40 aos 70; Máquinas de costura; Máqui-
nas fotográficas; Relógios; Garrafas de 
Cerâmica; Gira Discos entre outros obje-
tos das várias décadas (desde os anos 
30), onde é possível reviver o passado. 
 Apesar das muitas divisões, a verda-
de é que já não existe espaço para nada 
mais, dai sentir a necessidade de criar 
um espaço próprio para que possa fazer 
exposições permanentes. 
 Álvaro Vitorino diz ter muito gosto 
do que tem, mas o objetivo principal é 
também mostrar o que tem. “Gostava 
de ter um espaço onde as pessoas     
pudessem ver cada objeto, cada         
brinquedo, cada livro, mas a verdade é 

que já me falta espaço, até para         
preservar o que tenho”. 
 Já encetou vários contactos para que 
pudesse ser criado um espaço onde as 
pessoas pudessem olhar, tocar, apreciar, 
sentar para que possa reviver sensações 
e outros tempos vividos.  
 Cada objeto, cada móvel tem uma 
história, algumas dos seus próprios an-
tepassados. 
 A verdade é que não tem conseguido 
fazer passar a sua mensagem, do riquís-
simo espólio que tem. 
 Confessa à nossa reportagem que as 
entidades oficiais ainda não perceberam 
bem a urgência da criação e um espaço 
aberto onde muito deste material esteja 
em exposição, visto a história de cada 
objeto. 
 Álvaro Vitorino é membro da Assem-
bleia Municipal da Lagoa, e tem gosto 
que o espaço fique instalado neste      
concelho, apesar de convites que já teve 
para expor o seu espólio noutros conce-
lhos, situação que tem evitado porque 

pretendia dar primazia ao seu concelho. 
 “As próprias peças pedem socorro, 
porque já lhes falta espaço, apenas algu-
mas peças ficam à mostra, muitas outras 
ficam tapadas, e os objetos precisam de 
espaço para respirar, para brilhar”. 
 Álvaro Vitorino acredita que seria 
possível criar o espaço onde a maioria 
deste material poderia ser exposto,   
criando uma Nova Modalidade de       
museu, e que está em falta no concelho 
de Lagoa. 
 O colecionador admite que neste 
concelho, poder-se-ia dar aos turistas e 
mesmo à população outras alternativas. 
Não podemos ter na Lagoa apenas      
restaurantes, as pessoas querem sem-
pre fazer algo mais, e a verdade é que 
na Lagoa não temos mais nada. Coma 
instalação de um museu como preten-
do, as pessoas tinham uma alternativa. 
 Admite que caso a intensão da      
criação do museu não possa ser possível 
na Lagoa, terá que avançar para outro 
concelho. 
 Álvaro Vitorino foi responsável pela 
exposição que decorreu durante a      
edição deste ano do SATA Rallye Açores 
com livros dos Açores, e já realizou uma 
pequena exposição de brinquedos em 
Água de Pau em 2013. 
 A Casa da Sofia tem sido visitada por 
algumas pessoas, a convite do próprio 
colecionador. “`Tem sido um grupo res-
trito de amigos, de pessoas que perce-
bem de arte e que gostam, porque se 
assim não for, não vale a pena”, explica.  

Sala de Jantar estilo Queen Anne, finais do séc. XIX. 
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Oratório com mais de cem anos. 

Alguns dos brinquedos da coleção. Coleção de Rádios, anos 60/70. 

Mesa de jogo em formato de viola e respetivas cadeiras. 



OPINIÃO/ LOCAL 

 Conhecer, sentir e viver os nossos Açores é uma 

experiência rica, única e certamente marcante. 
 Açores são Açores! 
 A simpatia das nossas gentes, as belezas naturais 
inconfundíveis, o património cultural, as festividades, a 
gastronomia e o mar que nos separa, mas que nos liga 
afetivamente, são bons motivos para redescobrir os 
Açores. 
 Na verdade, hoje, os Açores vivem um novo ciclo 
no turismo. Um ciclo gerador de mais economia e de 
maior riqueza para a região. 
 Vive-se, atualmente, uma situação particular, onde 
nunca o turismo foi tão falado e nunca se apresentou, 
como agora, assumindo-se no panorama regional    
açoriano como um dos principais meios de desenvolvi-
mento económico, reconhecendo-se-lhe, implicita-
mente, capacidade para ajudar a região a ultrapassar a 
situação económica e social atual. 
 Hoje, o turismo é unanimemente reconhecido   
como uma das principais atividades da economia    
global, onde a sua incrementação é mais rápida do que 
os outros setores tradicionais. Daí que os recursos   
públicos aplicados no setor turístico apresentem, por      
norma, elevadas taxas de retorno económico e social, 
com efeitos multiplicadores no PIB, no emprego e no 
desenvolvimento dos outros setores de atividade    
conexos. 
 O turismo não é mais do que o somatório de todos 
os negócios que, direta ou indiretamente, fornece bens 
ou serviços ligados ao lazer, cria riqueza e emprego e 
dinamiza as restantes atividades. 

 Nos Açores, turismo e sustentabilidade têm de   
andar de mãos dadas e a nós açorianos cabe assumir 
preocupações na salvaguarda do ambiente e dos recur-
sos naturais, para garantir o crescimento económico 
da atividade e de forma a satisfazer as necessidades 
das presentes e futuras gerações. 
 E a Lagoa como se posiciona nesta nova realidade? 
 A Lagoa, não sendo um centro urbano de serviços 
por excelência nem dispondo de um atividade econó-
mica e de negócios comparável a Ponta Delgada,    
dispõe de unidades hoteleiras, algumas delas de refe-
rência e viradas essencialmente para o turismo. 
 Em 2012, com o surgimento da Pousada da Juven-
tude, um empreendimento virado essencialmente para 
os turistas que preferem a informalidade e um serviço 
“low cost” veio colocar a Lagoa na rota da juventude e 
das pousadas da juventude.  
 Mais recentemente, surgiram projetos de turismo 
rural e de alojamento local que, a par de outros, que 
podem e devem surgir no concelho podem dar um 
contributo importante à captação de mais turistas para 
o concelho. 
 Nos últimos anos foram também disponibilizados 
equipamentos de importante estratégia para a afirma-
ção cultural e turística da Lagoa na ilha de são Miguel. 
 Refiro-me concretamente à Mercearia Central – 
Casa Tradicional em Água de Pau; a Casa das Memórias 
e o próprio convento dos Franciscanos, em Santa Cruz; 
o Museu Etnográfico do Cabouco e a Casa da Cultura 
Carlos César, também em Santa Cruz. 
 A parceria com operadores turísticos na promoção 
destes núcleos é essencial para garantir a visita de   
turistas a estes espaços museológicos, ao longo de 
todo o ano. 
 O desenvolvimento do turismo na Lagoa passará 
ainda pela dinamização de trilhos pedestres e pelo 
geocaching como forma de atrair mais visitantes ao 
concelho. 
 A dinamização das zonas balneares do concelho 
também é de primordial importância no setor turístico, 
designadamente o complexo municipal de piscinas que 
é motivo de atração de muitos visitantes não só pela 
qualidade e excelência das águas, mas também pelos 
serviços prestados, favorecendo assim a restauração e 
o pequeno comércio do concelho. 
 A Lagoa também marca a diferença pela qualidade 
da sua restauração. No concelho encontram-se varia-

dos e bons restaurantes, onde se pode degustar a   
típica e tradicional comida açoriana. Contudo é preciso 
um esforço contínuo na melhoria dos serviços presta-
dos, procurando a diferenciação e a excelência, numa 
época onde a concorrência é muita em Ponta Delgada 
onde se localizam a maioria das unidades hoteleiras. 
 Espaços como a Praia da Baixa d’ Areia, o Porto da 
Caloura e o complexo municipal de piscinas já são   
locais de grande atração de visitantes, importando 
agora transformar esta realidade em oportunidades de 
negócio local. 
 Apesar das aplicações informáticas nada substitui o 
Posto de Turismo tradicional na promoção do concelho 
e na capacidade de cativar quem nos visita, sobretudo 
na divulgação do nosso património natural e cultural e 
nos serviços que podemos oferecer no concelho. 
 Temos ainda um longo caminho a percorrer na área 
do turismo mas este será mais fácil com o recurso a 
parcerias e sinergias com parceiros estratégicos. 
 O momento que atravessamos não é fácil nem    
propício e o desafio dos governantes é enorme e difícil. 
 Nem tudo os governantes podem fazer e nem tudo 
depende deles. Mas, naturalmente se fizerem tudo 
que estiver ao seu alcance ficará mais fácil para os   
empresários investirem. 
 Aos empresários lagoenses cabe serem empreen-
dedores e dinâmicos para poderem acompanhar a par 
e passo este “boom" do setor turístico, inovando e 
apostando na qualidade e excelência dos serviços que 
prestam. 
 Vamos por isso, cada um ao seu nível, continuar a 
trabalhar para que a Lagoa seja, cada vez mais, um 
concelho dinâmico, com condições para as empresas 
se afirmarem. Sem empresas não há emprego e sem a 
criação de emprego não conseguimos crescer. 
 Estamos no pico do verão, tempo propício ao lazer 
e ao descanso, mas também à reflexão. Já amanhã 
acabam as férias e continuaremos a trabalhar para que 
a Lagoa seja, cada vez mais, um concelho acolhedor, 
moderno e com qualidade de vida, com capacidade de 
atrair e fixar mais turistas e, por via disso, ser geradora 
de riqueza. 
 É este o contributo que cada lagoense poderá dar 
ao desenvolvimento do seu concelho. 
 Deixo-vos esta reflexão e fica o desafio! 
 

Moinhos, 30 de junho de 2015 

A Lagoa e o novo ciclo do turismo 

Por: João Ponte 
——————————–—————–—— 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Página 06      Diário da Lagoa | Agosto de 2015        

 A Santa Casa da Misericórdia de 
Santo António de Lagoa – Açores prevê 
abrir no próximo trimestre de 2015 o 
Centro de Dia “Ancora”, situado nas 
instalações do atual Centro de Convívio 
de Idosos de Santa Cruz e onde já funci-
onou a Sede Administrativa da Santa 
Casa. 
 O Centro de Dia “Âncora” surge 
como uma nova resposta social no     
Concelho de Lagoa, onde todos os     
interessados podem usufruir, indepen-
dentemente do Concelho onde          
residem. Este novo equipamento vem 
principalmente dar resposta às famílias 
e aos cuidadores de idosos que por 
terem de se ausentar durante o dia de 
casa para trabalharem não têm onde 

deixar o seu idoso com segurança, 
apoio e conforto. 
 O Centro de Dia funcionará das 
8h00 às 19h00, de segunda a sexta   
feira, e vai assegurar nesse horário o 
serviço de refeições, cuidados de higie-
ne e conforto e de saúde primários, 
incluindo assistência medicamentosa, 
convívio e animação, assim como     
outros serviços de acordo com as      
necessidades de cada idoso e família. 
 A todos os interessados neste servi-
ço, queiram contactar a Misericórdia de    
Lagoa de modo a conhecerem as condi-
ções e a realizarem uma inscrição     
prévia, atendendo que terá uma      
lotação máxima de 30 (trinta) idosos. 

Centro de Dia “Âncora” para idosos abre brevemente na Lagoa  

Contatos:  
Centro de Dia Âncora: 296 965 380 ou centrodiaancora@outlook.pt;  
Lar de Idosos: 296 960 190 ou lardesantoantonio@sapo.pt.  
Coordenador Geral: Eduardo Borges – 925 800 074. 
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FESTIVIDADES 

 A animação não tem faltado na cidade de Lagoa.     
A Junta de Freguesia de Lagoa – Nossa Senhora do 
Rosário, tem vindo a realizar uma série de atividades, 
semanalmente, para que, as “Noites de Verão”, que 
realizam-se na Praça do Rosário, sejam uma constante, 
principalmente nos meses de julho e agosto, os meses 
altos do verão. 
 Durante o mês de julho foram várias as festivida-
des desenvolvidas, tendo as “Noites de Verão”           
arrancado com a atuação da “Banda Militar dos        
Açores”, que atuaram a 10 de julho. 
 Com uma grande diversidade de atuações, passa-
ram pela Praça do Rosário o Grupo de Cantares de 
Santa Cruz e DJ Hélder Cunha, no dia 11 de julho. A 18 
de julho foi a vez do Grupo de Cantares D’Outrora.       
A 19 de julho passaram pela Praça de Nossa Senhora 
do Rosário o Grupo Folclórico do Livramento e o Grupo 
Folclórico Pauense. 
 A 25 de julho foi a vez dos STAMP animarem a    

noite, enquanto a noite de 26 de julho ficou reservada 
para a animação de Nuno Martins e as suas Bailarinas. 
A animação do mês de julho terminou a 31, com a    
atuação do Rancho Folclórico de Danças e Cantares de 
Santa Maria do Olival. 
 Durante este mês de agosto, serão igualmente    
várias as atividades a realizar. A Praça Nossa Senhora 
do Rosário, irá acolher, a 8 de agosto, uma Noite de 
Fados. Trata-se de uma iniciativa levada a cabo pela 
Câmara Municipal de Lagoa, que contará com a       
presença do Grupo de Fados da Universidade dos Aço-
res, e da atuação musical da fadista Arminda Alvernaz, 
acompanhada na guitarra portuguesa de Alfredo Gago 
da Câmara e à viola por Ricardo Melo. 
 No dia 09 de agosto, e novamente com a organiza-
ção da Junta de Freguesia, atuará o conjunto “Sétima 
Geração”. 
 A 14 de agosto terá lugar a Festa do Emigrante, 
numa organização do cantor Adriano Sousa, que está a 

comemorar 38 anos de carreira, numa noite onde mar-
carão presença vários artistas. 
 A Filarmónica Lira do Rosário animará a noite de 15 
de agosto, sendo que a 16 de agosto será a vez da    
atuação da cantora Andreia Macário. 
 No dia 22 de agosto, a Junta de Freguesia irá       
promover o habitual passeio anual de idosos às Sete 
Cidades. 
 A 23 de agosto está agendada a atuação da         
Filarmónica Estrela D’Alva. 
 As “Noites de Verão” irão encerrar com a “Festa da 
Juventude”, onde na sexta-feira, dia 28 de agosto,     
atuará a Banda Café Central. 
 No sábado, dia 29, será vez da Banda.Com, sendo 
que, a finalizar, já no domingo, dia 30 de agosto, será a 
vez do Tributo Abba Project. 
 

DL 
 

Fotos: JFNSR 

Noites de Verão na Praça de Nª Sª Rosário 
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FESTIVIDADES 

 Uma vez mais a tradição cumpriu-se nas Festas da 
Matriz de Lagoa, naquela que é uma das festas religio-
sas mais antigas da Freguesia de Santa Cruz, Lagoa, 
Açores. 
 O momento alto mantém-se no domingo, com a 
grande procissão em honra dos padroeiros, Sagrado 
Coração de Jesus e Nossa Senhora do Rosário. Esta é 
sempre uma altura em que alguns emigrantes. Trata-
se da festa maior desta comunidade da Cidade de 
Lagoa. 
 Esta era uma festa que, em anos passados, era 
repartida em duas festas distintas, mas segundo o 
pároco local, imperou o bom senso, e em determina-
da altura foram reunidas e passou a realizar-se       
apenas uma festa que acontece sempre no primeiro 
domingo de agosto. 
 O Pe. Nuno Maiato recorda que esta é uma festa 
que dura mais de uma semana, com a realização de 
várias atividades, deste as atuações na Praça da      

República, ao Tríodo Preparatório, exposições. “Quer 
dentro e fora da Igreja celebra-se a fé e a vida. Este é 
um momento de reencontro que marca uma comuni-
dade, não só pelas pessoas que nos visitam assim 
como as famílias que se reúnem”, refere o pároco. 
 As festas tiveram o seu início a 25 de julho, com a 
inauguração da iluminação, com a abertura de exposi-
ções e com a realização do II Festival de Grupos de 
Cantares. 
 No dia 26 deu-se outro dos momentos que tem 
vindo a marcar as festividades, ou seja, o Cortejo de 
Oferendas que, ano após ano, tem vindo a registar 
uma maior adesão por parte da população. 
 Ao longo de toda a semana, foram várias as       
atuações que decorreram na Praça da República, sen-
do que as festividades terminaram na segunda-feira, 
dia 03 de agosto, com a realização da Eucaristia pelos 
Emigrantes e a Procissão do Adeus. 

Festas da Matriz 2015 cumprem tradição  
Fotos: DL 
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“Incineração: Problema ou Solução?” foi tema de debate 
 O Expolab - Centro de Ciência Viva recebeu, no final 
do mês de julho, uma mesa redonda sobre o tema 
“Incineração: Problema ou Solução?”. 
 Esta é uma questão que ainda necessita de muitas 
repostas, e que precisam de ser discutidas para que, de 
alguma forma, se possa contribuir para a difusão do 
conhecimento. 
 A sessão contou com uma palestra proferida 
por Rodrigo Martinho, a que se juntaram no debate 
Diogo Caetano, da Associação Amigos dos Açores,    
Carlos Botelho, diretor geral da Musami e Marco Filipe 
da Empresa Municipal Nordeste Ativo. 
 Segundo o diretor do Expolab, João Paulo Constân-
cia, este é já o segundo debate sobre temas pertinen-
tes da atualidade. 
 Tudo começou quando foi sentida a necessidade de 
suscitar alguns debates sobre vários temas preocupan-
tes. “E aquilo que verificámos é que havia um conjunto 
de pessoas preocupadas e que alimentavam esse deba-
te e estavam interessados numa participação cívica 
mais ativa”, recorda ao nosso jornal. 
 O diretor do Expolab adianta que já foram identifi-
cados uma série de remas, tendo este da Incineração o 
escolhido para o segundo debate, uma vez que o pri-
meiro foi sobre os Transgénicos, sendo que outros se 
seguirão. 
 Segundo João Paulo Constância, e sobre este tema 
da Incineração, existem questões que ainda estão de 
alguma forma em aberto, que precisam de ser discuti-
das. Com estes debates é pretendido, de alguma     
forma, que se possa contribuir para a difusão do       
conhecimento e do debate, podendo contribuir para 
cidadãos mais participativos, mais ativos, mais consci-
entes e mais conhecedores. 
 “O processo do debate e da discussão é fundamen-
tal para se chegar a estes objetivos e criar cidadãos 

menos vulneráveis, que de alguma forma possam, quer 
no seu dia-a-dia, quer a longo prazo, contagiar e levan-
tar essas questões, alargando o debate, para que se 
possa, duma forma critica, participar nas questões   
globais, não deixando apenas os governantes decidir, 
podemos também, e à margem para participar nesses 
debates e nestas discussões”, sustenta. 
 Sobre o tema em si, muito dificilmente se poderá 
chegar a um consenso, visto que existem muitas       
posições contrárias ao resultado final que se pretende. 
 O objetivo é poder resolver o problema de resíduos 
que não se conseguem reutilizar, e visto que os aterros 
não são solução, alguns mesmo estão em fim de vida, e 
não havendo autorização para a abertura de novos 
aterros, a solução urge em surgir. 
 No âmbito do debate que foi suscitado, foi possível 
perceber que a Incineração poderá ser uma solução 
para a grande maioria dos resíduos que não têm valor. 
Contra este processo estão as associações ambientalis-
tas que defendem que outras soluções podem ser   
encontradas. 
 Uma questão que todos estão de acordo tem a ver 
com a responsabilidade dos próprios cidadãos que   
devem ter em orientar a sua utilização de resíduos du-
ma forma mais correta e a pensar no ambiente,        
havendo a necessidade da população estar mais consci-
ente para a separação dos resíduos, sendo este um 
fator muito importante para evitar problemas futuros, 
havendo assim uma corresponsabilização. 
 A este propósito, um inquérito à população da ilha 
de São Miguel aponta que 63% faz a separação dos 
resíduos em casa. 
 Segundo a Musami, Operações Municipais do        
Ambiente, E.I.M., S.A., o estudo indica também que 
22,4% das pessoas estão muito satisfeitas com o       
sistema de recolha seletiva, enquanto 36% manifestam

-se satisfeitas. Apenas 3,6% revelaram insatisfação para 
com a recolha seletiva. 
 Estas são algumas das conclusões da “entrevista 
aos utentes do circuito da recolha de seletiva de       
resíduos de embalagem”, realizada durante o ano de 
2014, nos seis concelhos da ilha de São Miguel junto de 
13.920 pessoas contactadas no âmbito da sensibiliza-
ção porta a porta em curso. 
 Nos municípios com população do tipo mais       
urbano, como Lagoa e Ponta Delgada, a percentagem 
daqueles que afirmam separar é menor, por compara-
ção a Nordeste e Povoação. 
 Na Lagoa e Ribeira Grande prevalece o porta a     
porta, embora os respondentes que não usam esse 
processo afirmam na maioria que a distância do        
ecoponto é aceitável. 
 As respostas mais negativas em relação ao estado 
de enchimento dos ecopontos foram detetadas no     
concelho de Ponta Delgada, bem como na Lagoa.     
Opinião negativa igualmente para o estado de higiene 
dos ecopontos nos mesmos municípios. Quanto aos 
resíduos verdes, predominam os inquiridos que não os 
produzem. Na Lagoa a sua queima é a resposta mais 
frequente. 
 No seguimento deste estudo, os concelhos de    
Lagoa, Povoação, Ribeira Grande e Vila Franca do    
Campo passaram a proceder à recolha seletiva porta a 
porta de todos os resíduos recicláveis desde o dia 1 de 
junho, incluindo resíduos verdes mediante contacto 
telefónico para a câmara municipal. 
 

DL 

Pub 
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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 pra-
ticantes, encontrando-se distribuídos 
pelas modalidades de natação, voleibol, 
futsal, ténis de mesa, floorball, hidrogi-
nástica e atividade fitness (Zumba e 
STEP). 
 Segundo fonte do clube, durante a 
última época desportiva foram desen-
volvidas várias atividades, permitindo 
aos praticantes dos mais variados esca-
lões etários aceder à prática desportiva 
de competição e recreação “desporto 
pelo desporto”. 
Iniciativas em diferentes modalidades 
desportivas permitiram aos participan-
tes a prática de atividades desportivas 
com alguma regularidade. 

 No Jornal Diário da Lagoa, na edição 
de julho, destacamos o Voleibol e a   
Natação, este mês falamos de outras 
modalidades. 

Futsal 
 
 A escola de Futsal iniciou a sua ativi-
dade no final do mês de setembro de 
2014, com 20 atletas, divididos por dois 
núcleos com idades compreendidas  
entre os 6 e 10 anos de idade. 
 Os objetivos propostos para esta 
época desportiva, passaram por divulgar 
a modalidade no contexto escolar,    
incutir aos atletas o gosto pela ativida-
de, a aprendizagem dos aspetos funda-
mentais técnicos e táticos e a valoriza-
ção individual e coletiva.  
 Foram realizados quatro encontros 
desportivos, onde os atletas puderam 

competir entre si e demonstrar as suas 
aprendizagens.  
 Os responsáveis pelo clube fazem 
um balanço positivo a época que findou, 
sendo que para a próxima época o     
desafio passa por aumentar o número 
de praticantes e se possível avançar com 
uma equipa para a competição.  
 

Floorball e Ténis de 
Mesa 

 
 O Floorball e o Ténis de mesa foram 
outros dos desportos que estiveram em 
foco durante esta época desportiva, a 
adesão por parte dos alunos da EBI de 
Água de Pau foi fantástica. Participaram 
nestas atividades 40 atletas, tendo supe-
rado as expetativas iniciais, quer nos 
treinos quer nos encontros competiti-
vos. 
 O balanço é bastante positivo, para a 

próxima época desportiva são modalida-
des para continuar apostar. 
 

Fitness 
 
 O projeto Fitness procura proporcio-
nar à população da Freguesia de Água 
de Pau uma solução saudável, através 
das atividades de STEP e Zumba, que 
funcionaram durante esta época com 
sessões semanais e atividades temáti-
cas, a adesão dos praticantes foi bastan-
te positiva. Outra das mais valias deste 
projeto são as parcerias realizadas, que 
permitiu o desenvolvimento destas   
atividades com grande qualidade.  
 Na próxima época o objetivo passa 
por procurar aumentar e diversificar a 
oferta de atividades/ modalidades. 
 

DL/CDEAP 

CDEAP comemora primeiro aniversário em outubro 

O CDEAP tem vindo  crescer  nas várias modalidades desportivas. 

                                        Página 11   Diário da Lagoa | Agosto de 2015        

____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 Em São Miguel estiveram recente-
mente judocas de Coimbra, Terceira, 
São Jorge e da Alemanha, estes últimos 
no âmbito do programa Erasmus.  
 A passagem destes atletas pela ilha 
surge no âmbito do intercâmbio/estágio 
que decorre anualmente por esta altura 
do ano, e que nos últimos anos tem   
decorrido na ilha de São Jorge, e que 
este ano, realizou-se na ilha de São    
Miguel. 
 Entre os dias 24 e 31 de julho, os 
cerca de 70 atletas tiveram a oportuni-
dade de conhecer a ilha, visto que,    

durante a semana, foi associada a      
vertente lúdica, social e desportiva. 
 Foram visitados vários locais da ilha, 
desde as Sete Cidades, Lagoa do Fogo, 
Furnas, etc., ou seja, zonas mais emble-
máticas da ilha. 
 No caso da Lagoa, os judocas tive-
ram a oportunidade de conhecer a fábri-
ca da Cerâmica Vieira, estiveram em 
convívio no Parque da Marcela, tendo 
ainda almoçado num dos restaurantes 
desta cidade. Os atletas visitaram ainda 
a zona da Caloura. 
 Tratou-se de um programa diversifi-

cado onde, além da vertente de confra-
ternização, foram feitas várias ativida-
des de dinâmica de grupo, caminhadas, 
passeios, sempre integrados nos locais 
que visitavam. 
 No final de cada dia, os atletas parti-
ciparam no treino de judo, onde o prin-
cipal objetivo foi o de obter novos     
conhecimentos e apuramento de técni-
cas, aprendendo uns com os outros. 
 Bruno França, do Judo Clube da     
Lagoa, destaca a importância do          
estágio/intercâmbio visto que os jovens 
têm a oportunidade de voltar a conviver 
com alguns colegas que encontram nas 
provas nacionais, em alguns casos,      
outros acabam por travar novos conhe-
cimentos. 

 

Árbitro de Elite 
 
 Bruno França é árbitro do Top Nacio-
nal, considerado um árbitro de elite, é o 
único açoriano com o título, mas atrás 
de outro açoriano, Luís Paz que é árbitro 
internacional na modalidade de judo. 
 Como qualquer outro sonho, e como 
já o fazia enquanto atleta de judo, o 
treinador do Judolag tem a pretensão 
de poder chegar a árbitro internacional. 
 Esta é a sua ambição, enquanto       

árbitro. Em declarações ao nosso jornal, 
considera ser esta uma ambição que 
está ao seu alcance, seguindo assim os 
passos do único árbitro internacional 
açoriano que existe atualmente. 
 Por outro lado, Bruno França e Filipe 
Teixeira, treinadores do Judolag, partici-
pam no final do próximo mês de setem-
bro, num Clinic de Treinadores de Alta 
Competição. Segundo explica, “os trei-
nadores são obrigados a fazer créditos 
para a cédula de treinador profissional 
de desporto, e sendo o Clinic organizado 
pela Associação Nacional de Treinadores 
de Judo, haverá igualmente grandes 
referências internacionais de treino”. 

Intercâmbio leva judocas a visitarem a ilha de São Miguel 

Foto de grupo na passagem pela cidade de Lagoa. 

Bruno França, treinador do Judolag. 

Foto: DR 

Foto: DL 



DESPORTO 

Operário dá pontapé de saída no CNS fora de portas 

 A equipa do Operário alcançou o seu 
primeiro troféu da época ao vencer o 
torneio triangular entre Santa Clara (II 
Liga), Ideal (CNS) e Operário (CNS), reali-
zado no passado mês de julho. 
 Os fabris venceram nos penaltis o 
Santa Clara após o nulo nos 45 minutos 
jogados, tendo vencido o Ideal por 1-0 
no período regulamentar, na prova que 
teve lugar no Estádio de São Miguel. 
 No final do torneio o treinador do 
Operário fez um balanço positivo ao 
primeiro jogo em que equipa participa 
nesta nova época, mas segundo referiu, 
“o resultado era o que menos importa-
va, é sempre bom vencer mas o mais 
importante é o próprio processo”. 
 André Branquinho realçou o registo 
positivo do esforço dos jogadores, após 
a primeira semana de treinos. “É bom 
ver a disponibilidade dos atletas para 
trabalhar, e seria bom perceber a capa-
cidade de sofrimento após uma semana 
difícil de esforço”. 
 Entretanto a equipa do Operário 
voltou a jogar no primeiro fim de sema-
na deste mês de agosto frente ao Ideal, 
jogo disputado na Ribeira Grande. Os 
fabris não tiveram um jogo conseguido, 
tendo acabado por perder no encontro 
de cariz amigável. 
 Já este sábado, dia 06, pelas 18h0, as 
duas equipas defrontam-se, em partida 
disputada no Campo João Gualberto 
Borges Arruda, dia que servirá para a 
equipa do Operário se apresentar aos 
sócios. 
 Quanto ao trabalho antes das provas 
oficiais, André Branquinho diz que há 

muitos aspetos a trabalhar, apesar de 
estar satisfeito com a atitude dos seus 
atletas, não ficou satisfeito com a quali-
dade do processo. “Há muito trabalho 
pela frente, há muitos princípios para 
trabalhar, muitas ações individuais que 
não estão a ser produzidas para o coleti-
vo, e isso é algo que me deixa chatea-
do”, refere.  
 O treinador dos fabris diz mesmo 
que deverá demorar algumas semanas 
para o Operário estar nos índices que 
idealiza para a equipa. 
 

O Operário vai lutar    
pelos lugares cimeiros 

 

 Segundo o presidente do Clube    
Operário Desportivo, o objetivo do    
clube, que milita no Campeonato Nacio-
nal de Seniores de futebol, é o de lutar 
pelos lugares cimeiros. 
 Gilberto Branquinho, que falava no 
arranque dos trabalhos da equipa sénior 
de futebol, recordou que o plantel para 
esta época ainda não está fechado, e 
algumas alterações ainda serão feitas. 
 “Existem ainda alguns jogadores na 
mira do clube, há alguns jogadores que 
aguardam outras oportunidades, sendo 
que o plantel nunca está fechado, há 
sempre quem sai e quem entra”,        
referiu. 
 Segundo o presidente fabril, nesta 
fase o objetivo é ter um plantel que       
possa ombrear pelos objetivos do clube 
que passam pela luta dos lugares cimei-
ros.  “O Operário já não sabe lutar por 
outro objetivo que não seja lutar pelos 

lugares cimeiros”, recordou afirmando 
ser este o caminho a seguir, e acima de 
tudo um caminho sem dúvidas, recor-
dando o historial do clube. 
 “Estes jogadores acabam por ter 
uma herança e uma responsabilidade 
em cima dos ombros, herdada das últi-
mas épocas. Eles têm de admitir e dar 
continuidade ao trabalho que foi feito”, 
referiu. 
 Para Gilberto Branquinho, os jogado-
res do Operário têm de perceber que o 
futebol tem de ser encarado duma     
forma ríspida. “ Já conversei com os 
jogadores aos quais disse que não há 
super-homens, mas há trabalho, e que 
com esse trabalho nos treinos é constru-
ída uma cada vez melhor equipa que irá 
em busca dos objetivos do clube que 
tem sido bem claro ao longo dos últimos 
anos”. 

 

Fabris jogam fora no     
arranque das provas 

 

 No final do mês de julho foram reali-
zados os sorteiros do Campeonato e da 
Taça de Portugal. Nas duas provas, a 
equipa da Lagoa irá jogar fora no arran-
que destas. 
 Para o Campeonato, e na Série E, o 
Operário desloca-se a casa do Tourizen-
se, jornada agendada para dia 23 de 
agosto. Quanto ao jogo da Taça de    
Portugal, cuja primeira eliminatória de-
verá ocorrer a 6 de setembro, a equipa 
da Lagoa desloca-se ao terreno do Al-
cains, equipa da Associação de Futebol 
de Castelo Branco.  

 Quanto ao Plantel do Operário, este 
não está fechado, podendo haver ainda 
algumas alterações, mas a maioria dos 

jogadores já se encontram ao dispor da 
equipa técnica liderada por André Bran-
quinho, e que esta época foi reforçada. 
O treinador Branquinho manteve-se       
assim como Nelson Silva (adjunto) e 
Pedro Silva (treinador guarda-redes), a 
estes juntaram-se os adjuntos Tó Miguel 
e Sandro Medeiros. 
 Quanto à equipa, a baliza é ocupada 
por Mário Rui. Como defesas André 
Branquinho tem à disposição Pedro   
Tavares (ex-Loures), Breno Freitas (ex-
Braga), Marlon (ex-At.Reguengos), Lean-
dro (ex-Valeformoso), Hugo Simões (ex-
Benfica Castelo Branco) e Jorginho. 
 Para o meio campo João Peixoto, 
Abudu, Dani, Mafu, Bruno Torres (ex-
Santa Clara) e João Santos (ex-Santa 
Clara). 
 Na frente de ataque estão André 
Vieira (ex-Louletano), Rodrigo Parreira, 
Ruben Rodrigues (ex-Praiense), Nuno 
Moreira (ex-Louletano), João Ventura 
(ex-Santa Clara), Patrício e Vítor Pestana 
(ex-Portimonense). 
 Em falta ficam ainda duas posições, 
os fabris procuram mais um guarda-
redes e um defesa direito. 
 André Branquinho recorda que o 
Operário tem os melhores atletas,     
dentro daquilo que é a realidade econó-
mica do clube. 
 Enquanto equipa técnica diz estar 
preparado para o novo desafio. “Temos 
sido uma equipa que tem atingido os 
seus objetivos e é isso que é pretendido 
continuar a fazer”, disse. 
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Campeonato 2015/16 - SERIE E 
 

1.ª Jornada - 23-08  
Tourizense – Operário 

 

2.ª Jornada - 30-08 

Operário – Praiense 
 

3.ª Jornada 13-09 
Sabugal  -Operário 

 

4.ª Jornada - 20-09 
Operário – Nogueirense 

 

5.ª Jornada - 04-10  
Operário – Pampilhosa 

 

6.ª Jornada - 10-10 
Sp. Ideal  - Operário 

 

7.ª Jornada - 25-10 
Operário - Ol. Hospital 

 

8.ª Jornada - 01-11 
Angrense  -  Operário 

 

9.ª Jornada - 08-11 
Operário  - Académica-SF 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 O Clube Operário Desportivo tomou 
a difícil decisão de encerrar a modalida-
de de futsal do clube da lagoa. Esta era 
uma possibilidade que o Presidente do 
clube já havia deixado em aberto, face 
às alterações previstas. 
 A equipa da Lagoa enviou a a notifi-
cação para a Associação de Futebol de 
Ponta Delgada com a decisão já tomada, 

ou seja, o encerramento da modalidade 
de futsal neste clube. 
 Fonte dos fabris adiantou ao Jornal 
Diário da Lagoa que a decisão foi muito 
difícil e quando transmitida aos atletas, 
estes receberam-na com muita pena, e 
apesar da muita vontade de seguir em 
frente mesmo em dificuldades, embora 
a decisão já estivesse tomada. 

 Tratou-se de uma decisão que surgiu 
devido a dificuldades financeiras e a 
falta de apoio por parte das entidades 
governamentais. 
 A redução dos apoios, e o não patro-
cínio à palavra Açores por parte do    
executivo, face á alteração do quadro 
competitivo, levou a esta difícil decisão. 
 “É pena fecharmos depois do muito 

trabalho que se fez por esta modalida-
de”, disse a mesma fonte referindo que, 
prefere dizer um até já, em vez de um 
adeus definitivo, esperando que de    
futuro seja possível reabrir a modalida-
de. 

DL 

Operário encerra modalidade de futsal devido à falta de apoios 

Equipa que venceu o torneio triangular “Três Cidades”. 
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REPORTAGEM/ NECROLOGIA 

Moderno e Frequente pretende ser de família para família 

NECROLOGIA 

———————————————————————————————————————————————————————————————————————-—–—————

Freguesia de Santa Cruz (Lagoa) 
 
Jeremias Pereira Varão 
Nasceu: 02-05-1952 
Faleceu: 13-07-2015 

 Sabia que aquilo que já não usa poderá significar 
muito para alguém? Não pense na designação 
"segunda mão" mas sim num "segundo dono"! 
  Moderno e Frequente - Comércio de Novos e 
Usados, é um novo conceito de negócio que abriu     
recentemente na cidade de Lagoa. 
 Trata-se de um espaço com artigos de oportunida-
de de todos e para todos, num “projeto de família para 
família”, segundo referiu a proprietária em declarações 
à nossa reportagem. 
 "Vamos dar uso ao que já não usa" é o Slogan     
central deste projeto.  
 Eletrodomésticos, mobiliário, livros, peças decorati-
vas, cerâmicas entre muitos outros objetos, é o que 
poderá encontrar neste espaço. 
 Segundo Sónia Pereira, a abertura do espaço surgiu 
depois de esta verificar que as pessoas estão a passar 
por várias dificuldades e a venda de artigos que têm 
em casa já sem uso, é uma oportunidade de fazer    
algum dinheiro. 
 Este é de resto um projeto que não é mais do que 
acontece com as vendas de usados através da internet. 
Um novo conceito que pretende ajudar as famílias e 
tempos de dificuldades. 
 Segundo nos explica a proprietária, como psicóloga 
de profissão, tem trabalhado muito perto de pessoas 
em situação de risco social, e tem vindo a aperceber-se 
que as pessoas estão cada vez mais pobres, mais indi-
vidualistas, dai o novo conceito deste espaço comerci-
al, “de família para família”, para que estas se possam 
reencontrar e reintegrar. 
Sónia Pereira explica que o projeto pretende que as 

pessoas olhem mais umas pelas outra, sendo um espa-
ço que não pretende ser como loja de segunda mão 
mas sim um local onde as pessoas podem ter as suas 
coisas à venda, por um preço acessível, para outras 
pessoas que possam necessitar de certo material ou 
objeto. 
 “Apesar de ser um género de negócio que existe na 
internet, a verdade é que muitas pessoas têm acesso a 
esta, e no caso da Lagoa, existem pessoas com vários 
problemas, e seria muito mais fácil ter um espaço     

físico onde as pessoas podem fazer negócio”, explica. 
 Sónia Pereira acredita que este género de negócio 
é uma ajuda para muitas pessoas que se encontram 
em dificuldades financeiras, tanto para quem pretende 
vender artigos que já não usa, como para quem procu-
ra por algo mais barato e acessível. 
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Freguesia do Cabouco (Lagoa) 
 
Maria dos Anjos Pacheco 
Nasceu: 17-11-1921 
Faleceu: 09-07-2015 

Freguesia de Santa Cruz (Lagoa) 
 
Maria da Conceição Oliveira Ponte 
Nasceu: 14-10-1944 
Faleceu: 20-07-2015 

Freguesia de Nª Sª do Rosário (Lagoa) 
 
Maria Cremilde Pereira  Borges 
Nasceu: 20-02-1926 
Faleceu: 19-07-2015 

Freguesia de Santa Cruz (Lagoa) 
 
João Carlos Teixeira Barbosa 
Nasceu: 15-04-1943 
Faleceu: 31-07-2015 

Freguesia de Santa Cruz (Lagoa) 
 
Tibério Carvalho Silva 
Nasceu: 21-09-1940 
Faleceu: 27-07-2015 

Freguesia de Nª Sª do Rosário (Lagoa) 
 
António dos Santos Sousa 
Nasceu: 27-01-1938 
Faleceu: 18-07-2015 

Vila de Água de Pau (Lagoa) 
 
Rosa Engrácia Teles Subica 
Nasceu: 01-11-1935 
Faleceu: 06-07-2015 

Freguesia de Santa Cruz (Lagoa) 
 
António Manuel da Costa Varão 
Nasceu: 30-01-1943 
Faleceu: 07-07-2015 

A inauguração do espaço ocorreu no passado mês de julho com a presença de várias entidades. 
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Carneiro  
 
A vida afetiva exaltada    

coloca à prova a sua capacidade de con-
versar (assertivamente) e a qualidade 
da relação amorosa. 
A nível profissional poderá ter de     
enfrentar opiniões divergentes, mas é 
imprescindível manter a calma e       
promover o diálogo lúcido.  
 

Touro  
 
A vida afetiva apaziguada 

marca a necessidade de desenvolver a 
comunicação sincera e evidenciar toda 
a sua sensibilidade. 
A nível profissional a conjuntura permi-
te esclarecer situações laborais e definir 
posições relativas ao futuro a médio 
prazo.  

Gémeos  

A vida afetiva confere    
certos desentendimentos e dificuldades 
familiares. Nas relações, em geral, evite 
superficialidades e precipitações. 
A nível profissional tem de assumir    
novas responsabilidades, aperfeiçoar as 
suas aptidões e trilhar um novo rumo 
relativo à carreira.  

Caranguejo 
 
A vida afetiva permite mani-

festar os seus sentimentos e, ainda, 
possibilita estabelecer relacionamentos 
na base da igualdade. 
A nível profissional todos os contactos 
desenvolvidos serão bem-sucedidos, 
por conseguinte, aproveite para lutar 
pelos seus sonhos.  

Leão 
 
A vida afetiva indica que 

alguns encontros podem não correr 
exatamente como esperava, contudo, 
evite ilusões e conflitos. 
A nível profissional é fundamental ouvir 
as outras pessoas e aplicar uma atitude 
equilibrada em relação às figuras     
circundantes.  
 

Virgem 
 
A vida afetiva anuncia que 

estará mais sensível do que é habitual 
e, portanto, exponha os seus medos e 
as suas intenções. 
A nível profissional estão favorecidos os 
trabalhos que requeiram a colaboração 
de outras pessoas, de modo a atingir 
um benefício comum.  
 

Balança 
 
A vida afetiva aponta bons 

momentos que prometem novos     
amores, ou a consolidação de bons   
relacionamentos existentes. 
A nível profissional a disciplina, a persis-
tência e a diplomacia são elementos 
cruciais na concretização dos seus    
objetivos.  

Escorpião  
 
A vida afetiva impõe      

ruturas em relações instáveis e insatis-
fatórias, aliás, apenas disponível poderá 
transformar a relação amorosa. 
A nível profissional é possível que surja 
alguma formação pessoal preciosa para 
estabilizar e atingir os resultados       
desejados.  

Sagitário 
 
A vida afetiva deve ser 

desenvolvida a partir de uma atitude 
tolerante e compreensível, de forma a 
evitar confusões e conflitos. 
A nível profissional é possível superar 
obstáculos, desde que o faça com     
firmeza e concentração, sem pressas ou 
espalhafatos.  

Capricórnio 
 
A vida afetiva coloca à    

prova a qualidade das escolhas consti-
tuídas recentemente. Apesar das      
discordâncias, os sentimentos estão      
fortes. 
A nível profissional tendem a surgir 
novas propostas e terá de concentrar as 
suas energias positivas, por diversas 
tarefas quotidianas.  

Aquário 
 
A vida afetiva, mais inclina-

da para a amizade social, assinala o 
desejo de conviver e saborear agradá-
veis momentos de lazer. 
A nível profissional o seu trabalho está 
em evidência e os assuntos pendentes 
(agora) evoluem com muito sucesso.  
 

Peixes 
 
A vida afetiva estará     

exigente e não insista em situações do 
passado, aliás, desenvolva uma atitude 
coerente com os seus sentimentos. 
A nível profissional poderá iniciar, com 
evidentes proveitos, uma valorização 
na carreira. Expanda a fé e a autoconfi-
ança.   
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 A JS de Lagoa realizou, recentemente, um encon-
tro com jovens na zona da Baixa D’Areia, em Água de 
Pau, em torno do Summer Fest. 
 Segundo Tiago Almeida, o objetivo vai ao encon-
tro do plano de atividades dos jovens socialistas da 
Lagoa, pretendendo juntar o máximo de jovens     
possível, para que possam confraternizar. 
 Em declarações do Diário da Lagoa o secretário 
coordenador da JS de Lagoa recordou que esta seção 
foi recentemente reativada, pretendendo trazer mais 
jovens para a vida política. “Esta é uma das nossas 
atuais dificuldades”, diz Tiago Almeida, recordando 
que não existe uma mobilização dos jovens para a 
política. “Queremos desmistificar a política, tentar 
angariar mais jovens, e fazer passar a mensagem que 
a política não se faz apenas sendo deputados”. 
 O secretário coordenado da JS de Lagoa conside-
ra que o afastamento que se vê dos jovens da vida 
política advém essencialmente do contexto socioeco-
nómico que se vive, aliado à possível descrença na 
classe política. 
 Tiago Almeida adianta que, desde que foi reativa-
da a seção da JS da Lagoa, à cerca de ano e meio, 
têm sido realizadas uma série de atividades, desde 
passeios pedestres, fóruns, etc. 
 “O objetivo é continuar com as atividades, sendo 
que as próximas eleições acabam por ser o momento 
propício para que a JS possa ser uma voz ativa, con-
tribuindo na busca do melhor para a juventude do 
concelho e da ilha”, adianta. 
 O secretário coordenador da JS de Lagoa conside-
ra que o concelho está bom caminho, realçando o 
trabalho que o anterior e a atual presidente têm    
feito, numa atitude ativa para com os jovens, na    
promoção do emprego, na promoção da habitação 
jovem. Neste campo, Tiago Almeida reforça que a 
autarquia tem feito um esforço de promover alguns 
concursos de cedência de lotes para jovens casais, 
entre outras ações direcionadas à juventude. 

______________________________________

JS Lagoa ao lado da 
juventude 
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Santa Casa  organizou Festa Tradicional  

 A Santa Casa da Misericórdia de Santo António da 
Lagoa, promoveu uma festa tradicio-
nal intergeracional na sua Quinta implantada nos 
terrenos da Aldeia Social da Santa Casa. 
 Tratou-se de uma iniciativa que pretendeu dar a 
conhecer este espaço, no que de melhor ele oferece 
do ponto de vista rural, não só de um trabalho produ-
tivo, mas de valorização e preservação de um espaço 
de grande valor histórico e patrimonial para a fregue-
sia de Santa Cruz. Neste sentido, a festa envolverá 
todos os utentes, funcionários e familiares de todas 
as valências da Santa Casa da Misericórdia de Lagoa. 
 Tratou-se de um dia para reviver os antepassados, 
no sentido de ir ao encontro das vivências dos idosos, 
sendo que este evento irá contar com a tradicional 
matança do porco, bem como as tradicionais iguarias, 
como o torresmo, a fava rica, o debulho, as febras, o 
típico carrilho e milho doce, as malassadas, os tradici-
onais licores, entre outros produtos cultivados na 
Quinta Social, acompanhados de animação musical 
com a presença de grupos tradicionais. 
 Sendo esta uma Quinta, implantada nos terrenos 
da Aldeia Social da Santa Casa, situada na freguesia 

de Santa Cruz, que em tempos foi pertença da Dioce-
se e que é conhecida popularmente como a Quinta 
do Seminário, e dada a dimensão do terreno em cau-
sa, a Santa Casa recorre à hortofloricultura, como 
forma de rentabilizar o espaço, uma medida que tem 
sido bastante produtiva, na medida em que abastece, 
simultaneamente, as valências da Santa Casa com 
produtos frescos e de qualidade. Recentemente a 
Quinta tem acolhido alguns animais, exemplo disso é 
a criação de três burros, um animal já em vias de ex-
tinção, que neste dia servirá para passeios com crian-
ças, de modo a recriar a vida do campo. 
 A Santa Casa da Misericórdia de Santo António, 
nos seus 14 anos de existência, onde já emprega mais 
de 70 pessoas, sendo já uma das maiores entidades 
empregadoras do Concelho de Lagoa, afirmou-se co-
mo uma presença inequívoca no acompanhamento e 
na assistência a muitas destas situações, alargando o 
seu âmbito de atuação a várias faixas etárias, dos 
mais jovens aos mais idosos. Observando o agrava-
mento da situação económica e social, a Santa Casa 
tenta e, a bem da verdade, tem conseguido dar um 
contributo indelével na erradicação de problemas 
sociais que vão surgindo. São valências da Santa Casa 
de Misericórdia de Lagoa o CATL, com cerca de 20 
crianças, o Banco Alimentar Contra a Fome, que já 
abrange mais de 300 famílias, o Centro de Convívio 
de Água de Pau, Centro de Convívio de Santa Cruz, 
Lar de Santo António, Lar de Jovens em Risco, a Loja 
Solidária “Âncora”, a Unidade de Cuidados Continua-
dos e num futuro muito próximo o Centro de Dia 
“Ancora”. 

Lions com crescimento no quadro social 
 O  Lions  Clube  de  Lagoa  
(Açores)  vai colaborar com o 
Lions Clube de Rabo de Peixe no 
acolhimento a uma comitiva  mu-
sical  do  Estado  da  Baviera 
(Alemanha) que se vai deslocar à 
Ilha de São Miguel, em setembro 
próximo.  
 No Concelho de Lagoa, os mú-
sicos da Orquestra Blaskapelle 
Max Pfluger, do grupo  de Trom-
petistas  dos  Alpes Guenstaler  
Alphornblaeser  e  os  elementos 
do Grupo de Trajes Alpenblick vão 
dar um concerto ao ar livre na 
Escola  Secundária  da  Lagoa,  no  
dia  24, pelas 14:30  horas.   
 É  a  segunda  vez que  a  or-
questra  de  Max     Pfluger  vai  
atuar  no  Concelho  de Lagoa.   
 No  ano de  2008,  o  Lions  

Clube  de  Lagoa (Açores)  organi-
zou  um  concerto  que decorreu 
no claustro do Convento dos Fran-
ciscanos,  tendo      agradado  a  
uma assistência numerosa.  
 Isto quando o Lions  Clube  de  
Lagoa (Açores)  foi  um  dos  19 
Lions  Clubes  que  registaram  um 
crescimento liquido  positivo  do  
seu quadro  social,  no  Ano Lionís-
tico  passado,  no Distrito  115 
Centro  Sul dos  Lions  de  Portu-
gal. 
 De  acordo  com  dados da  
Associação  Internacional  de  
Lions  Clubes, o nosso Lions Clube 
tem um  quadro  social  composto  
por  26  sócios  ativos,  mantendo-
se  acima da  média  nacional  do 
distrito,  que  é  de  23  associados  
por  Lions  Clube,  e        ocupando  

o  22.º lugar  dentro  dos  55 Lions  
Clubes  existentes no  referido  
Distrito  115 Centro  Sul.  Ao  nível  
da Região  Açores,  e  em termos  
de  quadro  social,  o  Lions  Clube  
de  Lagoa  (Açores)  ocupa  a sexta  
posição  na  lista dos  nove  Lions  
Clubes      açorianos  que,  na  sua 
quase  plenitude  assinalaram  
também, crescimentos positivos 
no Ano Lionístico de 2014-2015, 
com  um  registo  líquido de  ade-
são  de 21 novos associados  a  
que  corresponde uma média de 
crescimento  líquido  de 2,33  no-
vos  sócios por Lions  Clube.   
 O  mesmo critério  de  análise  
aplicado  aos      restantes  46 
Lions  Clubes  do  distrito encontra  
uma média  de -1,21  por  clube.   
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