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Cabouco comemora o
seu 35º aniversário de
elevação a freguesia

São várias as atividades que irão realizar-se para assinalar a data.
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Nonagom inaugurado no Parque Tecnológico de Lagoa

O NONAGON emprega atualmente 85 pessoas nas empresas instaladas nos espaços empresariais e de incubação.
Foi inaugurado no Tecnoparque da
Cidade de Lagoa, na passada semana, o
NONAGON - Parque de Ciência e Tecnologia de São Miguel.
Trata-se da primeira infraestrutura
desta tipologia na Região. É dirigido para
o desenvolvimento das Tecnologias de
Informação, Comunicação e Monitorização, áreas de inquestionável prioridade
ao nível da construção da Sociedade de
Informação e do Conhecimento. Na sua
conceção, o Parque incorpora quatro
edifícios principais: o Centro de Ciência,
Tecnologia e Inovação dos Açores; o
Centro de Tecnologias de Monitorização
e Alertas; o Centro de Formação e
Desenvolvimento Tecnológico e o Cen-

tro Empresarial de Tecnologias de Informação e Comunicação que possuem, no
total, uma área aproximada de 30.000
metros quadrados.
De destacar ainda que o parque está
implementado nos terrenos do Tecnoparque, na freguesia do Rosário, e que
foram cedidos a título gratuito pela
Autarquia ao Governo Regional dos
Açores.
Atualmente estão empregadas 85
pessoas no Nonagon.
Em declarações aos jornalistas, a
Presidente da Câmara Municipal de
Lagoa, Cristina Calisto Decq Mota, referiu ser este um importante empreendimento que colocará a Lagoa no centro

da atividade de base tecnológica e que
contribuirá para captar novos investimentos, criar novas oportunidades de
negócios e mais desenvolvimento.
Cristina Calisto referiu que este
parque de ciência e tecnologia possa
assegurar que a Lagoa ganhe um novo
ânimo em termos empresariais e venha
a ser um polo importante do mundo do
conhecimento, ciência e tecnologia.
Refere a autarca a inauguração do
novo espaço representa uma nova etapa
para o crescimento da Lagoa, uma nova
do conhecimento, uma era da tecnologia
e
da
ciência.
Cristina Calisto Decq Mota considera
que os atuais 85 postos de trabalho se-

rão os primeiros de muitos outros que
serão criados, recordando o arranque
no final do ano, tal como foi anunciado
pelo Presidente do Governo do segundo
edifício do Parque, como sendo uma
oportunidade para o desenvolvimento
da lagoa e para o engrandecimento do
tecido
empresarial.
Nas suas declarações, a autarca
reforçou a necessidade dos empresários
locais de criarem parcerias e sinergias
para
novos
mercados.
A Presidente do Município de Lagoa
considerou ser este um momento de
diferenciação do concelho, porque se a
Lagoa não se afirmar agora, perderá
esta grande oportunidade, sendo este
parque um contributo para este
caminho que se pretende para a Lagoa.
DL

Cristina Calisto Decq Mota.
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Conhecimento e inovação são fundamentais
para o desenvolvimento dos Açores
O Presidente do Governo Regional
dos Açores, destacou, na Lagoa, a
importância do conhecimento e da
novação para o desenvolvimento dos
Açores, salientando o papel que devem
desempenhar nessa estratégia os
parques de ciência e tecnologia que
estão a ser desenvolvidos, criando condições para que as empresas açorianas
possam, cada vez mais, criar emprego e
riqueza.
Vasco Cordeiro falava na cerimónia
de inauguração do Parque de Ciência e
Tecnologia de S. Miguel – NONAGON.
O governante salientou que, para a
concretização desta estratégia, uma das
principais componentes está relacionada com as infraestruturas que permitam
dar “melhores condições às empresas
açorianas” para que possam atingir os
seus objetivos de criação de riqueza e
de emprego.
Nesse sentido, além do Parque de
Ciência e Tecnologia de S. Miguel, destacou também o Parque de Ciência e
Tecnologia da Terceira, mais vocacionado para áreas como a biotecnologia e a
indústria agroalimentar, ou a Escola do
Mar, que será instalada no Faial.
Para Vasco Cordeiro, “quando os
agricultores tiverem a perceção da
importância que o Parque de Ciência e
Tecnologia da Terceira tem para a valo-

rização de toda a cadeia, quando os
pescadores tiverem a perceção da importância que a Escola do Mar tem para
a valorização, para o rendimento da sua
atividade, teremos a mobilização de
toda a nossa economia para o cabal
aproveitamento e para a potenciação
daqueles que podem ser os benefícios
que estas infraestruturas podem trazer
para o nosso desenvolvimento coletivo”.
O edifício agora inaugurado,
o primeiro do Parque de Ciência e
Tecnologia de S. Miguel a entrar em
funcionamento, disponibiliza cerca de
1.000 m2 para instalação de empresas
de base tecnológica e inclui uma área
específica destinada ao espaço de
incubação de empresas desta natureza,
tendo já ocupado cerca de 80 por cento
do espaço disponível.
Entre as empresas ali instaladas ou
em fase de instalação, 39 por cento são
da área de telecomunicações e software, 28 por cento da área das tecnologias
de informação e comunicação, 15 por
cento da área da eficiência energética e
das energias renováveis, 10 por cento
da área dos sistemas de informação
integrados e oito por cento da área de
consultadoria e estudos.
Este edifício é um dos quatro que
integram o Parque de Ciência e Tecnologia de S. Miguel, tendo Vasco Cordeiro
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Vasco Cordeiro, Presidente do Governo regional dos Açores.
anunciado que o concurso público para
a construção do segundo edifício, destinado ao Centro Empresarial de Tecnologias e Informação e Comunicação será
lançado até ao final do ano, criando condições para a instalação de mais empresas no NONAGON.
A estratégia a do Governo dos Açores nesta área, frisou Vasco Cordeiro,
não se limita, no entanto, à componente
infraestrutural, também envolve políticas e medidas lançadas para promover o
crescimento através do conhecimento e
da inovação.

Na sua intervenção, Vasco Cordeiro
referiu ainda a importância da parceria
entre o Governo dos Açores e a Câmara
Municipal da Lagoa, que permitiu que o
Parque de Ciência e Tecnologia de S.
Miguel não tenha apenas uma perspetiva de desenvolvimento regional, mas
também local, aproveitando o seu potencial como fator de desenvolvimento
do município.
DL/Gacs
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Missão e Profissão

Por: Rui Almeida

——————————–—————–——

Cartazes,

“make
up”,
“photoshop”. Palavras de ordem gastas de tanta promessa, sensação permanente de “déja vu”. A cada quatro
anos, o ciclo repete-se, numa ladainha
que apenas os mais incautos conseguem ainda escutar e que faz das campanhas eleitorais o topo das pautas
informativas.
Chegam as eleições e, depois da
caça ao voto, o respeito devido pelo
eleitor, pela causa pública e pelo espírito de missão, depois do corrupio de
feiras e mercados, de ruas e ruelas, de
praças e pracetas, de caixas do correio
a transbordar de lancinantes apelos,
escapam pela primeira sarjeta, como
um veio de água que teima em esconder-se após a chuva.
Esta é a ideia que grande parte dos
cidadãos eleitores tem da atividade
política. Estes são os momentos em
que muitos desejariam ter férias para
gozar, ter um qualquer paraíso tropical
para se esconder durante duas semanas, evitando as campainhas de desespero dos caçadores de voto útil e os
seus sorrisos de ocasião que, em situação normal, tipificam o que de mais
oportunista pode ter o ser humano.
Parece um quadro demasiado
vincado? Pode parecer, mas a realidade é, por vezes, avassaladoramente
cruel: os políticos deste país fazem
dela, da política, da nobre atividade
que visa servir a causa e a coisa públicas e pugnar pelo bem estar do seu
semelhante, um modo de vida, uma
profissão, uma atividade permanente
e razoavelmente remunerada que teima em passar ao lado de crises, que
não se compadece com salários em
atraso e que determina amnésias mais
ou menos profundas.
Este é um mês de promessas. As
promessas que, a cada quadriénio, são
retiradas dos baús e repetidas à exaustão, com gestos mais ou menos
Pub

estudados, sorrisos encenados e
“sound bites” calculados para fazerem
as delícias das aberturas dos principais
serviços noticiosos televisivos. A atração pelos “media” ganha peso e forma
nos debates, com medição de audiências, contabilização de tempos de
antena e assunção de vitórias efémeras, como se disso dependesse um
futuro tranquilo. E depende, para os
seus autores, que, no parlamento ou
nas assessorias, no governo ou nas
consultorias, ganham lastro para os
quatro anos seguintes e garantem,
assim, mais uma passagem ao lado da
crise.
É exatamente assim: havendo
exceções à regra, esta diz-nos que a
missão política se rendeu à profissão
de político. O estar na política para
servir foi rapidamente substituído pelo
ser político para se servir. Um ou dois
mandatos (o que a lei, porventura
ainda mais restritiva, deveria limitar)
transformam-se
em
verdadeiras
“carreiras
profissionais”,
com
“servidores da causa pública” a seguirem a vida política durante dez, quinze
ou vinte anos. Porque à assessoria se
segue uma assembleia, a esta se pode
seguir um governo ou uma vereação
autárquica, depois uma nomeação
para um instituto público e a seguir, de
novo um parlamento. É assim anos a
fio, sem vergonha de qualquer
espécie, sem nenhum prurido em
subverter o verdadeiro espírito dos
cargos públicos, em que nunca se
deveria “ser”, mas sempre se deveria
“estar”, estar de passagem, sem
apegos e sem colagens.
A missão dos detentores de cargos
públicos transformou-se na profissão
da causa pública, num jogo de interesses e de oportunidades que, não raras
vezes, choca o eleitor e embaraça a
democracia. Nos bastidores de um
parlamento, o que de manhã é verdade à tarde deixa de o ser, se o partido
opositor, entretanto, tiver uma ideia
semelhante. A contradição atinge o
clímax quando, nos púlpitos ou com a
sedução dos microfones se diz hoje
que há um caminho, e amanhã que o
caminho inverso é que nos leva a bom
porto. O irrevogável tornou-se provável, a falta de vergonha substituiu a
honra.
E o cidadão, a cada quatro anos, vê
o “remake” de um filme corroído pelo
tempo e pelas promessas vãs. Um
filme em que os protagonistas se eternizam. A missão que virou profissão.
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Poemas de João Silvério
“As Vindimas”
9
Iam vindimar com alegria
Era uma grande diversão
Nesse tempo até se comia
Um cachinho de uvas com pão.
10
Hoje há poucos vinhais
Perdeu-se essa alegria
Porque já não existe mais
As vinhas como havia.

1
Naquele tempo de criança
Levava um ano a esperar
Sempre naquela esperança
De um dia ir vindimar.
2
Aos sete Anos, comecei
Junto a minha mãe vindimava
Lembro-me que muito cantei
E toda a gente se alegrava.
3
Cantava-se o Malmequeres
Até o fado vadio
Entre Homens e Mulheres
Cantava-se ao desafio.
4
Tal era a alegria
Nas vindimas naturais
Que no meu tempo havia
Hoje não existe mais.
5
Quando a vindima terminava
Quase que se fazia uma boda
Era o dia da Adiafa
Com aquela gente toda.
6
Comia se peixe salgado
Junto com batatas cozidas
Um molho de favas guisado
ÀHI que vindimas queridas.
7
Uns davam carne guisada
Ou torresmos da matança
Quando a vindima terminava
Nos meus tempos de criança.
8
Muitos Prédios se vindimava
Carregados de uvas boas
Muita gente trabalhava
Mesmo perto das lagoas
Havia grupos que se encontrava
Com mais de cem Pessoas.
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11
Pouco a pouco foi terminando
Quase que não deixava rasto
Porque foram arrancando
As vinhas para fazer pasto.
12
Entre as vinhas destruídas
O que não me esquecerei jamais
HÁ muitas casas construídas
Ate parques industriais.
13
Ainda essa saudade sinto
Daquele tempo verdadeiro
Hoje é quase tudo vinho tinto
Pouco há de vinho de cheiro.
14
Tudo na vida se passa
Mas fica na nossa mente
Onde é que está a graça
Que havia antigamente.
15
As grandes adegas destruíram
Onde se fazia o bom vinho
Até as carroças proibiram
De circular no caminho.
16
Foi como quem levou um murro
Que não se esquece jamais
Carroças de boi cavalo e burro
Quase que não existe mais.
17
Eram transportes de estimas
Que muitas uvas transportou
Naquele tempo das vindimas
Tudo isso já se acabou.
18
Desses versos ninguém troça
E das vindimas em comum
Hoje quem tem uma carroça
Já não é para qualquer um.
19
Termino o que aqui versei
Das vindimas tenho lembrança
Porque jamais me esquecerei
Dos meus tempos de criança.

________________________________________________________________

Página 04

PUBLICIDADE

Diário da Lagoa | Setembro de 2015

Diário da Lagoa | Setembro de 2015

REPORTAGEM/ LOCAL

Página 05

Foto: DL

Cabouco assinala o 35º aniversário de elevação a freguesia

Na Sessão Solene Comemorativa serão homenageados quatro presidentes de Câmara, os três presidentes de Junta e quatro individualidades.
A Freguesia do Cabouco, concelho de Lagoa, assinala no próximo dia 15 os seus 35 anos, celebrados com
um programa comemorativo.
No dia 11 será inaugurada a exposição fotográfica
“35 anos 35 estórias”, na sede da Junta de Freguesia.
Para sábado, dia 12 está agendada a Noite da Juventude, com a participação do Grupo de Tambores
“Ritmos”, da Banda 7Geração e do Dj Ricky Sky.
Para domingo está agendada a realização de uma
prova de atletismo.
Na terça-feira, dia 15 de setembro, está agendada a
Sessão Solene do Dia da Freguesia.
No âmbito da cerimónia, serão homenageadas
algumas pessoas que contribuíram para aquilo que a
freguesia é atualmente.
Segundo César Pacheco, o presidente da edilidade,
serão homenageados os quatro presidentes da Câmara
de Lagoa, os três presidentes da Junta e ainda quatro
individualidades que, embora não tenham tido algum
cargo de liderança, também contribuíram para o crescimento da freguesia.
Haverá ainda uma homenagem a um funcionário da
edilidade, a título póstumo, por ter trabalhado por
mais de uma década na junta e que já partir do mundo
dos mortais prematuramente. Todos serão agraciados
com a Medalha de Mérito da Freguesia.
Ainda no âmbito desta cerimónia serão descerradas
as fotografias dos três presidentes de Junta assim
como será lançada, pela autarquia de Lagoa, a
Medalha Comemorativa dos 35 anos.

O Cabouco cresceu em várias
frentes nos últimos anos
O Presidente da Junta de Freguesia do Cabouco, em
declarações ao Jornal Diário da Lagoa, considera que a
freguesia cresceu e muito nestes últimos 35 anos.
Segundo César Pacheco, o número de instituições,
atualmente instaladas, nada tem a ver com o que existia há 30 anos. “Atualmente temos um Agrupamento
de Escuteiros, temos uma Casa do Povo, uma Paróquia,
um Centro Social e Cultural, um Centro Social e
Paroquial, temos um Museu, temos espaços para as
nossas crianças, um Polidesportivo com excelentes
condições, um cemitério que cresceu e foram criadas
melhores condições, e ganhamos um edifício sede.
Temos mais ruas, mais habitações e mais população”,
referiu.
O Presidente da Junta destaca ainda a existência de
um dos Parques Industriais de referência dos Açores
que está instalado no Cabouco. Segundo César
Pacheco o parque tem uma excelente localização, com
ligação a vários acessos viários, localizado entre as três
cidades envolventes da freguesia, Lagoa, Ponta Delgada e Ribeira Grande, sendo um polo dinamizador da
empregabilidade.
César Pacheco considera, neste âmbito, que a
freguesia poderia beneficiar ainda mais com a presença do Parque Industrial, embora reconheça que a crise
instalada, e sentida na região, fez com que este parque
em concreto tenha também sofrido em termos de

instalação de empresas e de empregabilidade.
Mesmo apesar do encerramento de algumas
empresas, o Presidente da Junta recorda que recentemente foi inaugurada uma nova unidade fabril, e
acredita que dias melhores virão para a economia
local.
César Pacheco reconhece que nos últimos tempos,
a freguesia não tem sido procurada para instalação de
mais pessoas, fruto das dificuldades económicas, mas
mostra-se esperançado que a população possa crescer
e muitas pessoas se possam instalar na freguesia.
Por outro lado, o desemprego é também uma das
problemáticas da freguesia. Esta tem sido uma situação que a junta tem tentado minimizar através da colocação de algumas pessoas a trabalhar, através dos
vários programas do governo. “Temos feito um grande
esforço em tentar minimizar esta problemática que é
geral, este foi mesmo o maior investimento que
fizemos até ao momento este ano”, refere o Presidente da Junta.
“Atualmente são 11 pessoas que estão a trabalhar
na Junta, através dos programas de emprego” refere
César Pacheco, recordando que este investimento
acaba por ser injetado na economia local.
Além da Junta, existem outras instituições que
estão a empregar algumas pessoas, através dos vários
programas governamentais.
O Cabouco é uma freguesia do concelho da Lagoa
(Açores), com 5,15 km² de área e 1 895 habitantes
(2011). A sua densidade populacional é 368 hab/km².
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Presidente da Câmara visita freguesias todas as semanas
Cristina Calisto Decq Mota, Presidente da Câmara Municipal de Lagoa, anunciou, recentemente, que iniciará uma
nova forma de proximidade com as
populações. Assim, estará com a equipa
operacional e a equipa técnica todas as
semanas numa freguesia: ver rua a rua,
local a local e com a ajuda das populações ver aquilo que há a melhorar e
verificar se perto aquelas que são as
preocupações da população, no sentido
de reforçar a atenção naqueles problemas com que as pessoas de deparam
diariamente.
O anúncio foi feito, no âmbito das

comemorações dos 500 anos da Vila de
Água de Pau, onde a autarca frisou que
essa é uma medida que vem numa lógica de que “o bem mais pequeno é muitas vezes o mais essencial,” e por conseguinte, e já a partir do mês de Setembro
que a edil avançará com esta nova
forma de aproximação que vai ser uma
realidade até ao final do ano, esperando
que muita coisa seja melhorada. Mais
afirmou que, “esse é o trabalho dos
autarcas: saber ouvir, ajudar quando
assim é possível e se justifique e explicar
quando o sim der lugar ao não.”
Acrescentou igualmente na grande

efeméride comemorativa que, “há muito a fazer ainda em Água de Pau, mas é
preciso triar bem as necessidades.
Nesta linha, mesmo sem competência na área da saúde, a Câmara Municipal cedeu o espaço para a instalação de
um novo posto de saúde que será inaugurado em breve e está a cofinanciar a
mesma, sendo que virá colocar fim às
condições menos próprias do anterior
posto, conferindo mais dignidade aos
utentes e aos profissionais de saúde.”
Uma obra que comprova que a edilidade está atenta às necessidades dos
pauenses.

De resto, a autarca lagoense relembrou a importância histórica daquela
vila que “durante 338 anos Água de Pau
foi também sede do concelho, ostentando o edifício dos Paços do Concelho,
símbolo marcante da autonomia municipal, demolido em 1950, tendo Água de
Pau vindo a perder o título de sede do
concelho por força do decreto de 19 de
outubro de 1953, a perda de um título
que por si só não fez com que esta vila
voltasse costas ao desenvolvimento.”
DL/CML
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Novo espaço revela desenvolvimento na economia local

Os irmãos Vitor e Hugo querem garantir a continuidade do negócio familiar no setor da carne.
A cidade de Lagoa acaba de ganhar mais um novo
espaço comercial, trata-se de “O Nosso Talho” de Vitor
e Hugo – Comércio e Industria de Carnes, localizado na
Rua Direita da Atalhada, freguesia de Nossa Senhora
do Rosário.
É um novo espaço comercial que está equipado
com a mais moderna tecnologia deste ramo, pretendendo oferecer qualidade no serviço prestado, não só
pela própria carne como também a forma como é feito
o seu próprio corte, assim como no atendimento.
A cerimónia inaugural contou com a presença da
Presidente da Câmara Municipal de Lagoa, Cristina
Calisto Decq Mota, bem como a do Secretário Regional
da Agricultura e Ambiente, Luis Neto Viveiros, do Presidente da Junta de Freguesia do Rosário, Gilberto
Borges e da família Barbosa.
Na ocasião a autarca lagoense, Cristina Calisto Decq
Mota, demonstrou a sua satisfação pela abertura de
mais um novo serviço no Concelho de Lagoa, uma vez
que, segundo a autarca, “nos últimos dois meses temos assistido à abertura de vários negócios no nosso
Concelho, sendo isto um sinal, que apesar dos tempos
conturbados que passamos, e que definitivamente
ainda não estão ultrapassados, as pessoas começam a
sentir confiança na economia, em diversos sectores”.
Para Cristina Calisto Decq Mota, e neste caso, em
que a família Barbosa conhece bem o sector, este será
um talho que servirá toda a população do concelho,
mas também não só, e que vem demonstrar um bom
exemplo de que a Lagoa é apetecível, sendo que da
parte do Município, o seu executivo tem tido uma politica de apoio e incentivo aos empresários lagoenses,
de modo a apostar em negócios locais, para que a economia local possa continuar a dar sinais de melhoria, e

com isto um claro contributo para o desenvolvimento e progresso da cidade.
Este novo espaço comercial teve um investimento
de cerca de 300 mil euros e que contou com apoios
governamentais na ordem dos 150 mil euros.
“O Nosso Talho” surge integrado numa história
familiar já de cerca de 34 anos de serviço na agropecuária, através da exploração dos Irmãos Barbosa que

Delgada, além de continuarem com a exportação de
carcaças, cerca de dois contentores por semana.
No continente português, os Irmãos Barbosa fornecem uma série de casas comerciais e talhos por todo o
pais.
Com uma exploração de cerca de 350 animais, na
ilha de São Miguel, e com a baixa no consumo de carne
que se tem registado nos últimos tempos, surgiu a necessidade de dar continuidade ao negócio, e a ideia
avançou para a abertura de um espaço próprio para o
comércio de carnes.
Os irmãos, Vitor, Hugo e Zélia, são a continuidade
do negócio familiar, e como diz o pai João Luís, “Nova
geração, Novas Ideais”, serão assim o garanto da continuidade.
“O Nosso Talho” está equipado com a mais moderna tecnologia deste ramo, pretendendo oferecer qualidade no serviço prestado, não só pela própria carne
como também a forma como é feito o seu próprio corte, assim como no atendimento.
Os preços a praticar serão bastante competitivos já
que, segundo nos explicou João Luís Barbosa, irão levar
a uma grande poupança por parte das famílias.
A localização do espaço favorece igualmente o sucesso já tem existem bons lugares de estacionamento
e de fácil acesso.
João Luís Barbosa, que há 50 anos não conhece
outro trabalho, mostra-se esperançado no sucesso do

Foram vários os convidados que marcaram presença na inauguração do novo espaço.
sempre se dedicaram à compra e venda de carne e
exportação de animais, aliás uma empresa bem conhecida no mercado, que em São Miguel fornece carne à
rede de hipermercados Continente, assim como o
Talho Micaelense no Mercado da Graça, em Ponta

“Nosso Talho” que agora seguirá em frente com os
seus dois filhos, visto que vê dedicação e empenho por
parte destes, segundo confessou à nossa reportagem.

“O Nosso Talho” aposta na apresentação de um produto de qualidade, disponibilizando vários bens essenciais ao cliente num só espaço.

DL

Diário da Lagoa | Setembro de 2015

PUBLICIDADE

Página 07

Página 08

REPORTAGEM

Diário da Lagoa | Setembro de 2015

Balanço positivo das Noites de Verão do Rosário
Fotos: JFNSR

A Junta de Freguesia de Nossa
Senhora do Rosário, Lagoa, voltou a
organizar as Noites de Verão, na Praça
de NªSª do Rosário.
São dois meses de muita animação,
essencialmente com a realização de
eventos musicais, por forma a animar
o espaço, e dar a oportunidade aos
muitos lagoenses que não marcam
presença nos chamados festivais de
verão.
O Presidente da Junta de Freguesia,
em declarações ao Jornal Diário da
Lagoa, faz um balanço positivo dos
dois meses de animação, mas recorda
que a atividade de animação, promovida pela edilidade não se fica por aqui.
A Junta de Freguesia colabora com
as várias festividades que se realizam
na freguesia, organiza provas de pesca
desportiva, assim como realiza o
habitual passeio anual com idosos da
freguesia.
Assim sendo, durante este mês de
agosto, foram várias as atividades
realizadas. A Praça Nossa Senhora do
Rosário acolheu, a 8 de agosto, uma
Noite de Fados. Tratou-se de uma iniciativa levada a cabo pela Câmara Municipal de Lagoa, que contou com a
presença do Grupo de Fados da
Universidade dos Açores, 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 organização da Junta de Freguesia, atuou o conjunto “Sétima
Geração”.
A 14 de agosto teve lugar a Festa

do Emigrante, numa organização do
cantor Adriano Sousa, que está a
comemorar 38 anos de carreira, numa
noite onde marcaram presença vários
artistas.
A Filarmónica Lira do Rosário
animou a noite de 15 de agosto, sendo
que a 16 de agosto foi a vez da atuação
da cantora Andreia Macário.
No dia 22 de agosto, a Junta de
Freguesia promoveu o habitual passeio
anual de idosos às Sete Cidades.
A par do que tem acontecido em
anos anteriores, as “Noites de Verão”
receberam igualmente a “Festa da
Juventude”, com a participação da
Banda Café Central, da Banda.Com e
do Tributo Abba Project.
As noites de verão, e excecionalmente, encerram este ano com a atuação da Filarmónica Estrela D’Alva que,
por razões de ordem interna, não
conseguiu atuar no dia previsto (23 de
agosto), e que atuará este fim de
semana.
Gilberto Sousa Borges considera
que estas atividades fazem parte da
atividade anual da freguesia e que a
população já espera pelas mesmas.
Acaba igualmente por ser uma oportunidade para muitas das bandas locais
poderem atuar e mostrar o seu trabalho.
Os vários concertos abrangem
todas as idades e os vários estilos
musicais.
A população tem aderido aos eventos sendo que houve noites em que
rondou o cerca de meio milhar de
pessoas a assistir aos concertos.
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Festas de Nª Sª das Necessidades na Atalhada
Fotos: DL/CML

Decorreu no passado fim-desemana as Festas em Honra da Nossa
Senhora das Necessidades, na Paróquia da Atalhada, entre 3 e 7 de setembro.
Apesar do mau tempo que afetou
as festividades, a abertura oficial da
iluminação deu-se na quinta-feira,
enquanto na sexta-feira foi a abertura
do bazar e das barraquinhas. Neste
mesmo dia estava prevista a atuação
de uma banda musical, mas por imprevistos de última hora, o concerto
acabou por não se realizar.
No sábado, dia 5, as festividades
tiveram a sua continuação com a realização do Cortejo de Oferendas, no
qual participaram várias instituições e
particulares. À noite houve arrematações e animação com o grupo de

dança “Step of Dance” e os “Ilusion”.
O dia grande das festividades aconteceu no domingo, dia 6, com a realização da Missa e Procissão em Honra
de Nossa Senhora das Necessidades.
Nesta incorporaram várias instituições e movimentos da Igreja, tendo
participado igualmente a Banda Filarmónica da Lira do Rosário, a Banda
Filarmónica Estrela D’Alva e pela Charanga dos Bombeiros do Nordeste.
A animação da noite esteve a cargo
do grupo Banda 8.
No último dia destas festividades
da Paróquia da Atalhada, houve Missa
Solene, arrematações e a atuação da
banda 7ª Geração. Após a saída da
imagem para o adeus houve ainda um
momento de fogo-de-artifício.
DL
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Fotos: CML

Água de Pau comemorou os 500 anos de elevação a vila

Presidentes da Junta de Freguesia e do Município, respetivamente.

A Câmara Municipal de Lagoa
assinalou, a 23 de agosto, o 500.º
aniversário da elevação de Água de Pau
a vila com um diversificado programa
comemorativo, que abrangerá diversas
iniciativas de índole cultural.
O programa comemorativo contou
com a celebração de uma eucaristia de
Ação de Graças dos 500 anos de elevação de Água de Pau a Vila, celebrada
pelo Reverendíssimo Padre João Furtado. Ainda neste mesmo dia decorreu a
palestra proferida pelo historiador José
de Almeida Mello e teve lugar o lançamento da medalha comemorativa.
As comemorações prosseguiram
com um espetáculo de rua, alusivo ao
tema “500 Anos de Água de Pau –
A cultura viva de um povo”, que contou com a participação do Grupo
“Tradições”, Grupo AJURPE”, Grupo de
Teatro “O Ponto” – Fenais da Luz,
Associação “Os Quiridos” e CATTL`S da
Câmara Municipal, tendo culminado
com o concerto musical da artista nacional, Mia Rose.
Na história dos Açores, a vila de
Água de Pau desempenhou um papel
preponderante, uma vez que foi aí que,
em julho de 1500 se fixaram os primei-

ros povoadores, devido à existência de
água potável. Deste modo 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 consolidação 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 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, 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.
No panorama regional a vila de
Água de Pau é terra de prosperidade e
terra de tradições, uma terra que tem
crescido e tem sido local de grande
desenvolvimento.
DL/CML
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O desafio do ambiente no caminho para a sustentabilidade

Por: Carla Melo

——————————–—————–——

O Ambiente, e as respetivas questões e premissas
de salvaguarda, proteção e recuperação dos elementos, recursos naturais, habitats e ecossistemas, são
uma dimensão incontornável naquele que deve ser o
modo de viver, planear, gerir, e governar um território
como os Açores, indissociável também das questões e
dimensões sociais e económicas desta Região. É esta,
de facto, a base do conceito de Sustentabilidade – o
equilíbrio, conciliação, articulação e integração do
progresso social e económico com a necessidade de
gerir a recuperação, conservação, valorização e uso de
recursos naturais, por forma a que esse mesmo
progresso possa ser mantido no futuro.
Os Açores, como região arquipelágica, ultraperiférica, com especificidades, dinâmicas e características
territoriais, socioeconómicas, e ambientais inter e
intra-ilhas bastante vincadas, constituem-se por si
como um local privilegiado e com um potencial imenso para a conciliação dessas dimensões da sustentabilidade. Temos territórios limitados em espaço, os
quais importa, por isso, gerir da forma mais eficiente
possível, com recursos naturais distribuídos de forma
heterogénea entre as diferentes ilhas, e mesmo dentro da mesma ilha. Territórios em que as questões de
escala, dimensão e características biofísicas nem
sempre permitem um modelo de gestão linear e
comum. E para além desta componente terrestre,
temos todo um território marítimo de potencialidades

quase ilimitadas, que deve ser olhado e gerido com a
mesma postura e intrínseco desse modelo de desenvolvimento.
É aqui que reside um dos principais desafios, e se
torna cada vez mais premente a internalização efetiva
(nas soluções e modelos de gestão dos recursos naturais a implementar) de ferramentas muito claras e
objetivas, como as de avaliação dos Serviços dos
Ecossistemas.
O Millenium Ecosystem Assessment (MA) foi lançado a nível mundial pelas Nações Unidas, em 2001, com
o objetivo de responder à necessidade de obtenção de
informação científica sobre a condição atual e as consequências das mudanças nos ecossistemas para o
bem-estar humano. A sua aplicação assenta numa
avaliação dos ecossistemas e da sua capacidade de
fornecer serviços dos quais o Homem depende. Poderá considerar-se como uma perspetiva muito antropocêntrica do seu real valor (muito além do monetário),
mas tem sido uma ferramenta que tem permitido
sensibilizar e dotar os decisores de bases claras no
apoio à tomada de decisão de opções de intervenção
e gestão dos territórios e recursos. É neste contexto
que a valorização económica dos serviços de ecossistemas (como o valor de uma paisagem para o bem
estar e qualidade de vida, de água disponível em bom
estado ou da preservação de uma determinada espécie, de alimento e de produtos medicinais naturais, a
regulação do clima e do ciclo da água, entre outros)
tem ganho visibilidade e credibilidade na última década.
Em síntese, os serviços dos ecossistemas traduzem
-se nos benefícios que as pessoas obtêm dos ecossistemas, seja à escala local, regional e/ou global, podendo ainda incluir gerações futuras. Considera-se que
esta abordagem e demonstração ao nível das soluções
ambientais propostas pode promover um aumento da
participação e envolvimento do público interessado
relativamente às opções e intervenções a implementar, uma vez que se imprime uma maior proximidade
ao território e uma perceção mais direta e materializada dos seus efeitos.
Esta é de resto uma das principais razões que
levou ao desencadear do processo para o desenvolvimento e implementação de um paradigma e modelos

de planeamento que assegurem o desenvolvimento
sustentável da Região Autónoma dos Açores, em
consonância com diversas estratégias europeias e
nacionais e já expressos também nos Estudos de Base
do Plano Regional de Desenvolvimento Sustentável da
Região Autónoma dos Açores.
Assim, a aposta na dimensão ambiental assume-se
como fundamental nestas ilhas cujo desenvolvimento
se apoia muito na valorização dos seus recursos
naturais e nessa própria imagem enquanto um ativo e
significativo fator de diferenciação. São exemplo disso
a visibilidade que os Açores têm ganho recentemente,
sendo reconhecidos mundialmente como o segundo
melhor arquipélago do mundo para o turismo sustentável, ou mesmo os diversos prémios e classificações
como destino Quality Coast, Reservas da Biosfera,
entre outras distinções.
Desde a Conferência de Estocolmo em 1972, tem
sido percorrido um longo caminho e evoluído a consciencialização para os problemas ambientais. Os conceitos estão enraizados, mas na prática há ainda muito a
fazer. Para os cidadãos e os agentes socioeconómicos
estarem dispostos a implementar estes conceitos no
seu quotidiano são precisas soluções não só ambientalmente eficazes, mas, simultaneamente, social e
economicamente vantajosas. Eficiência e eficácia são
fundamentais.
Contudo, o principal objetivo e desafio consubstancia-se em assegurar a recuperação, conservação e
valorização dos recursos e valores naturais e o seu
equilíbrio numa conjugação sustentável com a
ocupação e atividades humanas. Para tal contribuirão
não só os atores institucionais, organizacionais,
científicos e de mercado, mas, incontornavelmente,
cada um de nós. Sem a compreensão, consciencialização e intervenção da sociedade não será possível a
verdadeira concretização de um modelo e estratégia
de desenvolvimento sustentável para qualquer região,
em particular para a Região Autónoma dos Açores.
Não se podem esperar resultados diferentes se
continuarmos a atuar sempre da mesma forma e, por
isso, o desafio passa por encontrar soluções e novos
caminhos para o futuro.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Posto de turismo do Mar revela-se importante equipamento
acessível.
O Posto de Turismo do Mar, tal como o próprio
nome indica, tem como particular enfoque temas
ligados ao mar, questões ambientais e diversas atividades lúdicas, ligadas à Zona da Caloura, como importante
sitio de época balnear, que recebeu a 6 de setembro, e

a uma semana de finalizar a época balnear naquele sitio,
a “Water Blob”, uma atividade de lazer que foi instalada
gratuitamente para todos quantos quizeram experimentar esta divertida forma de “voar para a água”.
DL/CML

Foto: DL

O Posto de Turismo do Mar na Caloura tem-se revelado num equipamento turístico de elevada importância
e de sucesso no apoio ao turista que visita o lugar da
Caloura, em Água de Pau.
Só no mês de agosto, o Posto de Turismo do Mar
registou cerca de 800 visitas, sendo os visitantes de
nacionalidades portuguesas, inglesas, espanholas,
alemães e franceses, os que mais têm procurado este
espaço. Este é um equipamento que já conta com cerca
de 2700 visitas, desde a sua abertura oficial, que aconteceu no dia 14 de abril.
Para o executivo da Câmara Municipal de Lagoa,
liderado por Cristina Calisto Decq Mota, este novo equipamento turístico, veio complementar um espaço turístico no Concelho de Lagoa, como é a Zona da Caloura.
Aliás a dinâmica turística daquela zona que apresenta uma grande afluência de turistas, uma vez que ali se
encontram duas zonas balneares como seja o Porto da
Caloura e a praia da Baixa d’ Areia, entre outras pequenas zonas balneares igualmente atrativas, justificam um
equipamento daquela natureza que ofereça informação
turística do concelho, mas igualmente uma série de
produtos relacionados com a atividades no mar, bem
como um marchadising de tshirts, corta ventos, toalhas,
guarda sol, moderno que pode ser adquirido a um preço

O espaço foi inaugurado a 11 de abril de 2015 e já recebeu cerca de 800 visitas até à data.
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Atividade dos elementos da PSP de Lagoa
No âmbito da atividade policial recordamos, neste
quadro, algumas das ações desenvolvidas pelos
elementos da Esquadra da PSP de Lagoa, e divulgada
através do relatório diário do Comando Regional da
PSP.
Ressalvamos que estes são dados que não refletem a totalidade da atividade dos elementos desta
esquadra.
07AGO 2015 - Foi detido por violência doméstica,
um indivíduo do sexo masculino, de 22 anos, após ter
agredido e ameaçado, a companheira e os filhos de
ambos.
08 AGO 2015 - Foi detido, um indivíduo do sexo
masculino, de 24 anos, por condução de um veículo,
sob a influência de álcool, com uma TAS de 1.39 g/l.
Foi detido, um indivíduo do sexo masculino, de 38
anos, por posse de produto estupefaciente, arma proibida e contrafação de notas falsas.

11AGO2015 - Foi detido, um indivíduo do sexo
masculino, de 39 anos, por condução de um veículo,
sob a influência de álcool, com uma TAS de 2.34 g/l .
16AGO2015 - Ocorreu 01 acidente de viação, do
qual resultou um morto; quatro feridos graves; um
ferido ligeiro e danos materiais.
21AGO2015 - Foram detidos por tráfico de estupefacientes, dois indivíduos do sexo masculino, de 42
e 23 anos, tendo sido apreendidas 139 doses de haxixe e 8 doses de cocaína.
Foi detido, um indivíduo do sexo masculino, de 39
anos de idade, por condução de um veículo, sem habilitação legal
30AGO2015 - Foram detidos, um indivíduo do
sexo feminino, de 37 anos, por condução de um veículo, sem habilitação legal e um indivíduo do sexo
masculino, de 40 anos, por cumplicidade.

____________________________________________________________________________________________

Detido na Lagoa indivíduo de 28 anos
por crimes de roubo e violação
Foto: DL

A Polícia Judiciária (PJ), através do Departamento
de Investigação Criminal de Ponta Delgada, identificou e deteve um homem, de 28 anos, pela presumível prática dos crimes de roubo, violação e detenção
de arma proibida.
Segundo a PJ, os fatos ocorreram no concelho de
Lagoa, no passado dia 29 de agosto, no interior de
uma habitação, tendo a investigação apurado que o
autor, depois de entrar pelo método de escalamento, surpreendeu as vitimas, duas mulheres, de 72 e
74 anos e especialmente vulneráveis.

Munido de uma arma branca, ameaçou-as, exigiu
-lhes a entrega de dinheiro e violou uma delas, revela
a PJ em comunicado.
O detido, pescador de profissão, que já tinha
cadastro pelo mesmo tipo de crimes e que se encontrava em liberdade condicional, foi
presente
a primeiro interrogatório judicial tendo-lhe sido
aplicada a medida de prisão preventiva. A medida foi
determinada pelo juiz de instrução criminal.
Segundo foi possível apurar, estes factos terão
ocorrido na Vila de Água de Pau.
De recordar que, em 2006, o detido já havia sido
condenado pela autoria de uma violação de uma
idosa e roubo agravado, tendo saído em liberdade
condicional no início deste ano.
Poderá não estar relacionado, mas segundo
alguns relatos, desde que o indivíduo saiu em liberdade condicional, o número de assaltos em Água de
Pau aumentou.
Entre a população havia mesmo que suspeitasse
deste, embora nunca tenha sido apanhado em flagrante delito.

___________________________________________________________________________________________

Soluções do Passatempo
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Freguesia de Santa Cruz (Lagoa)
Pedro de Medeiros Faria
Nasceu: 18-02-1946
Faleceu: 01-08-2015

Freguesia de Água de Pau (Lagoa)
Armanda Sofia Vieira
Nasceu: 15-06-1929
Faleceu: 11-08-2015

Freguesia de Santa Cruz (Lagoa)
Júlia Maria Pacheco de Medeiros
Nasceu: 08-05-1949
Faleceu: 15-08-2015

Freguesia de Santa Cruz (Lagoa)
Maria Cesarina de Medeiros
Nasceu: 26-06-1938
Faleceu: 18-08-2015

Freguesia de Nª Sª do Rosário (Lagoa)
Maria Julieta Rodrigues Soares
Nasceu: 05-08-1940
Faleceu: 21-08-2015

Freguesia de Nª Sª do Rosário (Lagoa)
Silvana Garcia de Sousa
Nasceu: 18-02-1919
Faleceu: 23-08-2015

Freguesia de Nª Sª do Rosário (Lagoa)
Maria Eduarda Oliveira Ponte
Nasceu: 10-03-1935
Faleceu: 26-08-2015

Freguesia de Nª Sª do Rosário (Lagoa)
José Correia da Silva
Nasceu: 25-02-1945
Faleceu: 27-08-2015

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
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HORÓSCOPO
Carneiro
Balança
A vida afetiva permite
desenvolver a relação amorosa de
forma muito apaixonada, todavia, evite
atitudes egocêntricas.
A nível profissional não corra riscos
desnecessários e não opte por pensamentos superficiais ou por atitudes
impulsivas.

A vida afetiva anuncia momentos muito
agradáveis, porém, será essencial
desenvolver uma atitude equilibrada e
na base da igualdade.
A nível profissional mantenha a persistência, sempre que os seus projetos
não acontecem de acordo com o que
tinha previsto.

Touro
A vida afetiva aconselha a
introspeção profunda necessária a compreender o seu comportamento e o
sentido dos relacionamentos.
A nível profissional analise, com rigor,
os seus projetos e avalie cuidadosamente a motivação dos seus planos a
longo prazo.

Escorpião
A vida afetiva exige uma transformação
constante, alicerçada num ambiente
marcado pela criatividade, liberdade e
compreensão.
A nível profissional guarde muito bem
os seus trunfos e estratégias, de forma
a poder vencer as batalhas no momento certo.

Gémeos
A vida afetiva exige uma
atenção suplementar e os relacionamentos conhecerão uma fase de
afirmação de sentimentos.
A nível profissional utilize mais a perspicácia em tudo o que se relacione com
negociações e em breve alcançará os
seus objetivos.

Sagitário
A vida afetiva aponta um período de
alguma sensação de insegurança e de
incompreensão, em relação ao outro
elemento do par.
A nível profissional procure fazer tudo
com clareza, explicando pacientemente
os seus pontos de vista e intenções.

Caranguejo
A vida afetiva confere uma
conjuntura excelente para a reestruturação dos relacionamentos desgastados
e favorece reconciliações estáveis.
A nível profissional promova um novo
dinamismo á sua atividade e, com
humildade, procure o apoio das pessoas circundantes.
Leão
A vida afetiva reflete a
necessidade de controlar a forma
autoritária como fala e pense duas
vezes antes de expressar as suas ideias.
A nível profissional, com as suas atitudes irrefletidas e orgulhosas, poderá de
alguma forma prejudicar a evolução na
carreira.
Virgem
A vida afetiva, apesar de
alguns obstáculos, pode ser vitoriosa e
impulsionadora de relacionamentos
muito gratificantes.
A nível profissional os desafios serão
constantes e, desta forma, procure
abraçar as suas atividades com arrojo e
determinação.

Capricórnio
A vida afetiva encontra
harmonia se optar por um comportamento justo e flexível, influenciando
sensivelmente os relacionamentos.
A nível profissional tenha o maior
cuidado com as suas atitudes e adote a
humildade como um elemento crucial,
presente no quotidiano..
Aquário
A vida afetiva renovada
pode provocar situações
difíceis de digerir, contudo, aja com
sentido de humor e muita inteligência.
A nível profissional pode surgir a oportunidade de um trabalho suplementar,
aproveite a oportunidade para melhorar as finanças.
Peixes
A vida afetiva assinala
desentendimentos familiares, porém,
com fé e compreensão tudo será resolvido compreensivelmente.
A nível profissional a evolução afigurase estimulante e, com autoconfiança,
certamente poderá evoluir na carreira.

LOCAL/ PUBLICIDADE

Concurso “ Os artistas digitais” na Lagoa
O município de Lagoa aderiu ao concurso “Os
Artistas Digitais”, subordinado ao tema “Desporto,
Natureza e Vida Saudável”. É um projeto promovido
pelo Centro de Competência “Entre Mar e Serra”, em
parceria com a Direção Geral da Educação e que
contou com a colaboração local da Câmara Municipal
de Lagoa.
Criado em 1998, tem como principal objetivo promover a mudança de atitudes e a plena integração
das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC)
nos processos de interação na escola, pretende desenvolver competências na utilização de ferramentas
de criação de texto e imagem.
O concurso foi direcionado a alunos dos Jardinsde-Infância e Escolas do 1.º e 2º Ciclos do Ensino Básico, das escolas públicas e privadas. Os alunos foram
convidados a participar no concurso através da elaboração e envio, de trabalhos de desenho e texto reali-

zados por si no computador, com uma das três ideias
relacionadas com o tema.
De janeiro a junho, cada instituição/professor
enviou os trabalhos realizados para o CEFAL (Centro
de Educação e Formação Ambiental de Lagoa), que
remeteu os mesmos para a organização.
O CATL de Lagoa participou no concurso com os
desenhos apresentados, estes foram realizados por
algumas crianças que frequentam a valência, cada
trabalho está acompanhado por uma descrição que
indica o nome e a idade dos participantes.
A Câmara Municipal de Lagoa, ao apoiar esta iniciativa, pretendeu promover as novas tecnologias e
consciencializar os mais jovens para a importância de
hábitos de vida saudáveis. Com intuito de sensibilizar
e incutir alguns conhecimentos e competências na
área da Educação Ambiental, a autarquia tem vindo a
associar-se a diversas ações desta natureza.

___________________________________________________________________________________________

Lions de Lagoa querem estimular jovens
para uma cidadania responsável
O Lions Clube de Lagoa
(Açores) vai iniciar, neste Ano
Lionístico, um novo programa de
intervenção destinado a jovens do
concelho, com o objetivo de os
estimular para uma cidadania responsável.
O projeto intitula -se “Desafiar
Jovens para o Serviço Voluntário”
e tem por principal objetivo o
incentivo à adoção de hábitos de
Servir a comunidade, promovendo

boas práticas para o desenvolvimento juvenil.
O arranque do projeto pretende envolver as escolas do concelho e as associações juvenis locais,
onde será feita uma divulgação da
iniciativa, no início do próximo
ano letivo.
Os jovens interessados inscrevem -se no projeto e serão convidados a acompanhar diversas iniciativas promovidas pelo Lions

Clube de Lagoa (Açores) em áreas
de intervenção como a Saúde, a
Preservação da Natureza e a Ação
Social.
A todos os participantes no
projeto serão atribuídos certificados de reconhecimento, que
podem ser integrados no currículo
pessoal de cada um deles, e uma
oferta surpresa com o prémio pela
dedicação ao Serviço Voluntário.

___________________________________________________________________________________________

Lagoa integra rede de cidades educadoras
A cidade de Lagoa integrou recentemente a Associação Internacional de Cidades Educadoras, tornando-se assim na segunda cidade açoriana a ingressar
esta associação.
Trata-se de um movimento que nasceu em 1990,
em Barcelona, com o 1º Congresso Internacional das
Cidades Educadoras, em que um grupo de cidades
representadas pelos seus órgãos do poder concluíram e se comprometeram a trabalhar em conjunto
em projetos e atividades para melhorar a qualidade
de vida dos seus habitantes. Atualmente, a associação é constituída por 479 cidades de 37 países, sendo
que em Portugal Continental são 53 os municípios
aderentes.
Segundo Cristina Calisto Decq Mota, Presidente
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da Câmara Municipal de Lagoa, “é uma mais-valia
ingressar esta associação, pois através do desenvolvimento de vários projetos verificados nas áreas da
promoção da leitura, educação ambiental, educação
para a saúde, promoção do conhecimento da cultura
local, inclusão social e a animação cultural, a edilidade tem demonstrado ativamente aos diferentes
públicos a sua componente educativa e cultural em
ambientes de educação não formal.” Para além disso,
o município possui vários serviços sediados que para
além de trabalharem em diversas vertentes,
investem na educação não formal, como a Biblioteca
Municipal Tomaz Borba Vieira, Centro de Educação e
Formação Ambiental (CEFAL), Centro Cultural da
Caloura, Expolab, OVGA e rede de atl’s.
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ÚLTIMA

Workshop iniciação
“Diário Gráfico”
Reconhecendo as potencialidades do diário
gráfico como um instrumento na exploração da
expressividade, desenvolvimento do processo criativo e no registo do que se vê e/ou se experiência, a
Biblioteca Municipal Tomaz Borba Vieira irá promover, no mês de outubro, um workshop de iniciação
ao diário gráfico, dinamizado por Paulo Brilhante.
Trata-se de uma ação formativa destinada ao
público adulto, com ou sem experiência na área,
que decorrerá aos sábados, das 10h00 às 13h00.
Nesta ação, o formador irá propor e explorar
várias técnicas e metodologias que ajudam a ultrapassar as dificuldades iniciais do registo gráfico, irá
abordar o diário gráfico como suporte de diversos
tipos de registo, o processo de observação e as colagens como sentido de correção e criação. A formação será enriquecida com uma saída de campo,
onde dar-se-á início ao processo criativo desenhando um percurso definido e referenciando os pormenores ao gosto pessoal.
O formador Paulo Brilhante, assume-se
um Urban Sketcher curioso desde 2005, atento aos
pormenores das fachadas, da cidade e dos locais
por onde viaja. Nasceu em Moçambique e vive em
Ponta Delgada. Detém o Curso de Especialização
Tecnológica na área da Construção Civil da Universidade dos Açores. Em 2013, realizou a sua primeira
exposição intitulada “Ponta Delgada – Sob um olhar
urbano” e expôs “Esboçando Lagoa… um rabisco de
cada vez” no Centro Social e Paroquial de Santa
Cruz. Juntamente com a jornalista Carmen Ventura,
lançou o livro “Rabiscos da minha ilha” e é cofundador do grupo Urban Sketchers Açores.
Os interessados poderão realizar a sua inscrição
através do contacto telefónico 296 912 510 ou correio eletrónico servicoeducativo.bmtbv@gmail.com.
A formação é limitada ao máximo de 20 participantes e cada inscrição tem o custo associado de
22,00€.
DL/CML
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