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Colecionador lagoense
tem moeda de 1699

A Jornal Diário da Lagoa esteve à conversa com José Amaro Medeiros,
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mais um colecionador lagoense.
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Da Lagoa para o mundo
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Novo Comandante da
PSP considera a Lagoa
um concelho seguro
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Santiago FC aposta na
subida de divisão na
época desportiva 2015/16
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Lagoense tem coleção particular com mais de um milhar de moedas

Moeda mais antiga da coleção data de 1699.
José Amaro Medeiros é natural de
Santa Cruz (Lagoa) e desde muito novo
tem uma paixão especial por colecionar.
Desde moedas, notas, miniaturas de
carros e aviões, latas, postais, etc, fazem
parte da coleção particular deste
colecionador lagoense.
Carpinteiro de profissão, o seu maior
hobbie passa pelas moedas e notas de
quase todos os países. Trata-se de uma
coleção de centenas de notas e mais
mais de um milhar de moedas.
Em declarações ao Jornal Diário da
Lagoa, José Amaro confessa ser esta a
sua paixão, mas a falta de espaço acaba
por limitar o crescimento da sua
coleção.
Em sua casa, é possível encontrar as
dezenas de capas que albergam as
moedas de vários países, as notas, os

cartões de coleção desde jogadores,
equipas de futebol, personalidades, carros, entre outros.
Trata-se de uma coleção particular
que tem vindo a aumentar essencialmente nas notas e moedas. José Amaro
tem praticamente todas as moedas de
coleção e as que estão ou estiveram em
circulação, mas nos últimos tempos tem
diminuído a aquisição, pela falta de
espaço já referenciada.
Na coleção particular deste lagoense,
pudemos encontrar uma moeda do ano
de 1699, uma moeda única encontrada
numa obra e que foi oferecida ao colecionador. Aliás, segundo nos disse José
Amaro, algumas das suas moedas são
ofertas de pessoas que principalmente
encontram as moedas já fora de circulação e, sabendo da sua paixão pela

coleção, acabam por lhe oferecer,
outras surgem de trocas com outros
colecionadores, muitas outras são
compradas, até porque muitas das
moedas que se podem encontrar na sua
coleção são moedas destinadas exclusivamente a colecionadores e não para
circulação.
Na sua coleção pode-se encontrar
moedas desde o séc. XVI até à atualidade.
José Amaro Medeiros refere que
está atento às publicações que surgem
sobre moedas para ir conferindo as que
lhe estão em falta.
Entre a coleção de José Amaro é
possível encontrar moedas e notas de
vários países que deixam qualquer colecionador encantado, muitas deles apenas de coleção que faz gosto em ter na

sua coleção particular.
Nas declarações que fez ao nosso
jornal, aquando da visita que fizemos à
sua coleção particular, confessou que
gostava de ter a sua coleção noutro
espaço, para que pudesse ser mostrada
a outras pessoas e para que possa igualmente crescer.
Trata-se de uma coleção que foi
apenas vista por alguns familiares e
alguns amigos que têm o gosto pela coleção.
Além da coleção de moedas e notas,
José Amaro faz questão de ter exposto
igualmente a coleção de miniaturas de
carros e aviões.
Apesar da falta de espaço para poder
expor, José Amaro admite que irá continuar a colecionar pois esta é a sua maior
paixão.

José Amaro é um homem orgulhoso com a sua coleção particular .

OPINIÃO/ POESIA

“Tango e Capulanas”

Por: Rui Almeida

——————————–—————–——

Acordo

na manhã sul-africana.
Quente e seca, que setembro e
outubro são meses de primavera e, no
hemisfério sul, ainda não chegou o
período das chuvas.
Este foi um mês cheio. Cheio de
viagens (o que já não consegue ser
novidade...), mas cheio, sobretudo, de
experiências e de vivências.
Em Buenos Aires, a cidade mais
musical do mundo, em que o tango e
Gardel se entrelaçam esquina após
esquina, em que o “microcentro” se
enche de nativos e turistas para
sentirem e cheirarem tudo o que a
música tem para nos oferecer. Uma
paixão antiga, esta capital argentina
em que o castelhano é incomparavelmente menos rebuscado que na
Europa, em que os preços galopam por
força de uma inflação desmesurada,
em que pobres, remediados e ricos
pisam as mesmas calçadas e respiram
o mesmo ar leve e seco, apesar de
estarmos na foz do rio de La Plata e
paredes-meias com o Atlântico.
E depois, as rivalidades. Tão doentias e determinantes que o argentino
parece encarar o desporto como religião e a demonstração de amor pelo
emblema como fé indestrutível. É,
dizem-me, “uma questão cultural”.
Boca Juniors e River Plate, os
“gigantes”
que
apaixonam
os
“porteños”, até nasceram no mesmo
bairro, mas uns degeneraram para a
zona rica de Belgrano e Núñez,
enquanto outros se mantêm fiéis às
raízes populares do bairro de La Boca.
É o desporto na sua face mais intolerante. O respeito pelo emblema é
infinitamente superior ao respeito
pelo adversário ou pelo ideário das
boas práticas. Rival é rival. Quase, em
Buenos Aires, se confunde com
inimigo.
O argentino é assim, em tudo o
que faz, em tudo o que diz. Vida difícil
ao longo dos tempos, recuperação da
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ditadura de Jorge Videla, o general
que, em 1976, depôs, pela força das
armas, Estela Perón.
O argentino sabe que os tempos
são duros, que o seu país ainda não
recuperou das mazelas coletivas de
uma América latina em sucessiva crise
e convulsão política, económica e
social. Mas vive, sobrevive. E sorri,
como se desse sorriso dependesse
todo o seu futuro, ainda que ele, o
futuro, se possa resumir ao almoço de
hoje e ao tango de sempre.
Depois, o mês de hemisfério sul faz
-me passar o Atlântico para nascente.
Maputo, a cidade das acácias rubras. O
desenho esbelto, a silhueta colonial
que, ainda hoje, marca de modo incontornável a arquitetura urbana da
antiga Lourenço Marques. Regresso a
Moçambique depois de uma ausência
de 15 anos. Ao contrário de Luanda, a
capital mantém um ar suave, tão
suave como os sorrisos desarmantes
de um povo também habituado a sofrer agruras e dificuldades.
A história, sendo cíclica, ensina-nos
que é nos problemas que reside o
progresso. Na sua identificação, na sua
ultrapassagem, no modo como são
torneados os obstáculos. E, nesse
campo, o moçambicano continua a dar
cartas e a mostrar como se pode fazer
das fraquezas forças e das dificuldades
oportunidades.
Fica no ar o cheio a Índico, a
proposta irrecusável de um banho no
oceano místico, o gigante camarão
grelhado ou a matapa, o prato típico
com mandioca e castanha de caju. Fica
a clara sensação de que Moçambique,
um dos países mais pobres do mundo,
busca a felicidade nos pequenos
momentos, na expressão nativa, no
cumprimento de rua, no colorido das
capulanas, o pano colorido com que a
mulher se envolve de encantos e
segredos por revelar.
Tão longe, tão diferentes. Buenos
Aires e Maputo, Argentina e Moçambique. Tão próximas nos olhares, nos
sorrisos, na proximidade. Tão marcantes, tão tolerantes nas culturas que se
cruzam, nas palavras que ficam no ar,
nos modos e nos jeitos. Tão humanas,
tão cruzadas na história e nas estórias.
Vidas difíceis, passados de luta.
Futuros que os povos agora
constroem com uma única certeza:
nada será tão mau que não possa ser
transformado com a força de vontade
do povo. Ao sol do sul, uma lição,
afinal.
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“Cantigas ao Desafio”
José Gouveia (Rosário) e
João Silvério (Santa Cruz)
Tem o campo de futebol
Que é alegria da gente.
10 - Silvério
Ó meu cantador idóneo
Santa Cruz é um espelho
Tenho o maior Património
Até a Câmara do Concelho.
11 - Gouveia
Tu sentes essa atitude
Eu não vou ao teu contrário
Tenho a Pousada da Juventude
O orgulho do Rosário.
1 - Gouveia
Vou meu coração abrir
Hoje para qualquer Pessoa
Para me fazer ouvir
No concelho da Lagoa.
2 - Silvério
Mostra as tuas maravilhas
Canta pro povo com amor
Para saberem nas nossas ilhas
Que ainda és cantador.
3 - Gouveia
Vou fazer o necessário
Deus me deia essa sorte
Para defender o Rosário
Até à hora da morte.
4 - Silvério
Eu não vou ao teu contrário
A tua fé te conduz
Defende então o Rosário
Que eu defendo Santa Cruz.
5 - Gouveia
O Rosário é sem igual
Para o povo é um espelho
Freguesia mais comercial
Em todo o nosso Concelho.
6 - Silvério
Santa Cruz tem mais formosura
Tem paisagens o que é necessário
Com muita agricultura
Para sustentar o Rosário.
7 - Gouveia
Eu conheço os meus valores
Pergunta isso a alguém
Tenho o porto dos pescadores
O que Santa Cruz não tem.
8 - Silvério
Tu vives neste conforto
Ao longe não vês a luz
Pois olha que o primeiro porto
Foi na praia de Santa Cruz.
9 - Gouveia
Rosário brilha como o sol
Com o seu povo alegremente
Pub

12 - Silvério
Gouveia vê e toma coragem
Não percas a tua fé
Tenho o Clube de Patinagem
E escolas de karaté
13 - Gouveia
Tenho uma pérola tão fina
Que chama todos para cá
É a nossa linda piscina
Que na Lagoa não há.
14 - Silvério
E com isso vives feliz
Para fazeres festas e bodas
E eu tenho a Igreja da Matriz
Que manda as outras todas.
15 - Gouveia
Sei que és bom cantador
No cantar mostras a arte
É por isso que tens valor
Silvério em qualquer parte.
16 - Silvério
Não me chames cantador
Isso de ti está mais perto
Eu só apenas sei pôr
As coisas no lugar certo.
17 - Gouveia
Agora para terminar
Peço às pessoas amigas
Que me queiram desculpar
As minhas fracas cantigas.
18 - Silvério
Gouveia dá-me um abraço
Guiados pela mesma luz
Esta é a prova do laço
Entre Rosário e Santa Cruz.
19 - Gouveia
Vim aqui porque pediste
Tu mereces um elogio.
20 - Silvério
Para mostrar que na Lagoa existe
Cantadores ao desafio.
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OPINIÃO/ LOCAL

“A Poesia não tem Grades”

O projecto “A Poesia não tem grades” nasceu em
2004 com o objectivo de incentivar a criação de hábitos de leitura nos Estabelecimentos Prisionais portugueses e tem sido desenvolvido em parceria com a
Direcção Regional da Reinserção e dos Serviços Prisionais. Se a ideia inicial era “apenas” a promoção da
leitura, conscientes da abertura de horizontes que ela
proporciona e da influência positiva na vida de qualquer indivíduo, a experiência acumulada e o conhecimento de uma realidade muito específica transformaram este trabalho numa ferramenta complementar ao que é desenvolvido pelos técnicos, dentro e
fora das prisões. Ainda que pequena, é a nossa contribuição.
As sessões decorrem com a utilização do texto
poético como catalisador para a abordagem de temas
importantes nas vidas das de quem cumpre uma
privação de liberdade como pena pelos crimes cometidos. Amor, solidão, morte, dependências são alguns
dos tópicos abordados sem paternalismos nem lições
de moral. De resto, a aceitação desta abordagem ao
longo dos anos prende-se precisamente com o facto
de não se pretender nenhuma doutrinação mas sim
estimular a auto-questionação e levar a que cada um
percorra o seu próprio caminho. O apoio dado com a
nossa intervenção pode ser mais eficaz e evidente em

alguns casos mas o posicionamento é constante: o
que importa é o que aqueles homens e mulheres
poderão fazer com as suas vidas depois de cumprirem a sua dívida à sociedade. Isso e a percepção de
que cada um de nós pode (com muito mais facilidade
que imagina) ver a sua vida alterada de forma radical
de um instante para o outro e ver-se na contingência
de também ter uma pena a cumprir.
“O recluso de hoje é o nosso vizinho de amanhã”
é uma frase que repito frequentemente para reforçar
o entendimento que tenho da missão transversal que
é a reinserção. A pena de prisão deve ser utilizada de
forma correcta e devemos partir do princípio que
assim acontece. Da mesma forma, cumprida essa
pena devemos encontrar as condições para incluir
quem já fez a sua parte do processo e isso passa por
uma consciencialização da sociedade e que pode
começar por coisas simples. Se depois de sermos
tratados como “doente” num hospital não esperamos
que alguém nos trate na rua como “ex-doente”
porque achamos natural estigmatizar com a categorização de “ex-recluso” quem já cumpriu a sua parte?
Sendo certo que nada nesta discussão é a preto e
branco e que há muitas nuances a ter em conta, a
verdade é que é fundamental a discussão, o debate e
a quebra de mitos contraproducentes. Ajudar a envolver a sociedade neste processo é também um dos
nossos objectivos e numa região com as idiossincrasias que os Açores apresentam esse papel ganha
preponderância, pelo que o apoio da Direcção Regional da Cultura e de outras instituições como o Município da Lagoa ao nosso trabalho é um forte incentivo e a demonstração da consciência da sua utilidade.
Episódios recentes trouxeram à discussão, em
termos muito alargados, os conceitos de cooperação
e solidariedade e talvez tenham posto a nu alguns
preconceitos baseados em medo e desconhecimento.
No nosso projecto acreditamos que cada pequeno
contributo faz a diferença e que se num grupo de
vinte indivíduos conseguirmos obter resultados com
um que seja isso já é uma grande vitória. Aquele a
quem porventura tivermos ajudado a modificar positivamente a sua vida acabará por ter influência no
resto do grupo e certamente estará mais capacitado
para fazer melhor quando estiver fora dos muros da
cadeia. E cada um de nós, estaremos disponíveis para
mudar, para fazer mais e melhor, para ser solidário
com outro ser humano independentemente de ele
ter mais ou menos em comum connosco? Ou vamos
ficar à espera do dia em que somos nós a precisar?
Por: Filipe Lopes

——————————————————————————–————————————————————————

Cidade de Lagoa tem capacidade para se
transformar em Smart Citie a médio prazo
Segundo a Presidente do Município, Cristina Calisto Decq Mota, a Lagoa tem trilhado um caminho no
sentido de se afirmar, nomeadamente na vanguarda
das novas tecnologias com a localização do Parque de
Ciência e Tecnologia que confere ao concelho um
estatuto singular no contexto tecnológico, podendo,
a médio prazo, se transformar numa verdadeira
smart citie.
Para Cristina Calisto Decq Mota, o Tecnoparque é
um local de excelência para fixação de empresas de
base tecnológica, em parceria de cooperação com
o Nonagon - Parque Tecnológico de São Miguel,
sendo o mesmo uma nova realidade de comércio e
produção de tecnologias e métodos de investigação
inovadores, modernização da estrutura económica
local, e que 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.
A autarca falava no âmbito do Fórum autárquico
das RUP´S sobre a administração eletrónica, que decorreu no auditório do Nonagon - Parque de Ciência
e Tecnologia de São Miguel.
Visto que o poder local tem de garantir a proximidade com os cidadão, são novos desafios do poder
local garantir, que as organizações autárquicas cada
vez mais eficazes e eficientes. A Lagoa neste projeto
o que quer é que, sendo uma cidade um pólo de
desenvolvimento (económico, social e cultural), onde
os cidadãos procurem elevada qualidade de vida,
exigindo mais informação, maior disponibilidade de
serviços públicos e espaços que respondam às suas
necessidades sociais, de lazer e culturais.
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LEGALMENTE
FALANDO

O espaço que aqui se apresenta resulta em
parte, da necessidade de melhor informar os
leitores sobre matérias que eventualmente lhes
possam interessar.
Pretende -se de forma simples e objetiva
tratar de questões legais do dia a dia, dúvidas
que poderão se dissipar com uma breve leitura
no intervalo para o café!

Contratos a termo - Cessação
ou renovação?
Os contratos a termo são aqueles que perduram
durante um determinado período de tempo (6 meses por exemplo) sendo que caducam no final do seu
termo.
No entanto para que o contrato possa caducar, é
necessário que o empregador comunique por escrito
ao trabalhador da intenção de não renovar o contrato no final do seu termo, notificação esta designada
de aviso prévio.
Ora, se o contrato durou até 6 meses, deve ser
notificado o trabalhador com um aviso prévio de
oito dias do termo do contrato para que este possa
findar.
Se o contrato tiver duração total superior a seis
meses, o prazo para aviso prévio passa a ser de 15
dias do termo do contrato.
Caso o trabalhador não receba tal notificação ou
receba fora do prazo, a lei determina que o contrato
renove automaticamente por igual por período
(neste caso seis meses conforme a duração do
contrato inicialmente celebrado).
Quanto às renovações, o código de trabalho
desenha limites no que toca ao número de renovações admitidas. São por isso admitidas duas renovações ao contrato inicialmente celebrado sendo que,
caso trabalhador e empregador não entrem em
acordo para renovação extraordinária, o contrato
converte - se para sem termo e o trabalhador passa a
ficar "no quadro" da empresa.
No entanto a Lei n.º 76/2013, de 7 de Novembro
veio estabelecer um regime para a renovação extraordinária, sendo admissíveis até duas renovações
extraordinárias, até à duração máxima de doze
meses.
No entanto, caso este prazo seja excedido,
converte se igualmente o contrato a termo para sem
termo.
Legislação consultada - Código do trabalho
- arts. 148.º e 149.º e art. 344º nº1.
Lei n.º 76/2013 de 7 de Novembro .

Hélder Pimentel Medeiros
Advogado

LOCAL/ OPINIÃO

Educação e Cultura com
nova linha de atuação
O plano de atividades da área de
educação e cultura da Câmara Municipal de Lagoa inicia-se com várias iniciativas direcionadas aos diferentes públicos, havendo uma clara aposta a
vertente formativa na área das artes,
recorrendo a idoneidades de cada uma
das áreas.
A partir de outubro, e para um
público adulto, irá decorrer um
workshop de iniciação ao diário gráfico
com Paulo Brilhante, na Biblioteca
Municipal, e aulas de pintura para
adultos com Victor Almeida e um
atelier de teatro com Nelson Cabral são
as iniciativas agendadas para o público
adulto.
O workshop de iniciação ao diário
gráfico será ministrado na Biblioteca
Municipal Tomaz Borba Vieira, nos
sábados 3, 10, 17 e 24 de outubro, das
10h00 às 13h00.
A Casa da Cultura Carlos César
acolhe as aulas de pintura para adultos
com o artista açoriano Victor Almeida e

o atelier de teatro com Nelson Cabral.
A primeira formação funcionará de
outubro de 2015 a maio de 2016, aos
sábados, das 10h30 às 12h30, sendo
que as inscrições para esta ação já se
encontram preenchidas; a segunda irá
decorrer de 1 de outubro a 28 de
dezembro, às segundas e quintas-feiras
em horário pós-laboral (das 20h00 às
23h00).
A Biblioteca irá dar continuidade ao
seu trabalho com as famílias, tenho
promovido a 26 de setembro, uma
oficina de folclore dinamizada pelo
grupo “O Grujola”.
A par destas iniciativas, e tal como
já foi noticiado, foi divulgada uma rota
museológica de diferentes espaços
existentes no concelho, e entre o dia
14 a 30 de setembro, os visitantes do
Museu Etnográfico do Cabouco, da
Casa das Memórias e Casa Mercearia
Central poderão beneficiar de uma
prova de chá, biscoitos e licores.

————————————————————————————————————--

Arranque do ano letivo na
Lagoa com 2796 alunos
São 2769 os alunos, do pré-escolar
ao 12 º ano, a iniciar um novo ano letivo no concelho de Lagoa. O município,
que integrou recentemente a Rede das
Cidades Educadoras, reconhecendo
que a educação é uma área prioritária
para o desenvolvimento de uma comunidade, pretende no próximo ano
letivo adotar um papel ativo e vigilante
com vista à diminuição do número de
retenções e do absentismo escolar,
revela uma nota da autarquia.
A edilidade lagoense tem colaborado com os estabelecimentos escolares
de ensino existentes no município, materializando-se esta cooperação não só
a nível da melhoria das infra-estruturas
daqueles, como também apoiando os
planos de atividades desenvolvidos
pelas escolas, atribuindo prémios ao
melhor aluno finalista do 3º ciclo e do
ensino secundário. Em 2006, no âmbito
do Gabinete de Ação Social da autarquia, foi igualmente criado um Regulamento Municipal de Atribuição de
Bolsas de Estudo, destinadas a
estudantes com poucos recursos
económicos e que obtenham classificação positiva em todas as disciplinas.
Estabeleceu igualmente um protocolo
com a Rede Regional das Bibliotecas
escolares apetrechando as bibliotecas
escolares do 1º ciclo com todas as
obras que fazem parte das metas curriculares. Disponibilizou ainda um espaço na biblioteca municipal para um
projeto desenvolvido pela Escola
Secundária, no sentido de prestar
apoio pedagógico a alunos que assim o
solicitem.
Para além desta postura colaborati-

va e de apoio económico, a própria
Câmara Municipal de Lagoa é igualmente promotora de projetos e iniciativas com vista a contribuir para o sucesso escolar, numa perspetiva multidisciplinar e sistémica. Assim, reconhecendo a importância de diversos agentes
educativos e recorrendo aos serviços
que gere, tem trabalhado a nível da
formação de adultos. Cite-se as formações facultadas pela Biblioteca Municipal Tomaz Borba Vieira no ano de
2014/ 2015 direcionando-se para
profissionais ligados a ATL’s, ou o
programa SER, criado em 2013, e que
de destina a dar formação a mães de
famílias beneficiárias do Rendimento
Social de Inserção em áreas como as
dependências, gestão do orçamento
familiar, educação ambiental e maustratos.
Os projetos direcionados para as
famílias e consumados na Biblioteca
Municipal Tomaz Borba Vieira, são de
cariz gratuito e irão ter seguimento no
ano letivo de 2015/ 2016. Alguns dos
objetivos deste projeto passam por
envolver pais e avós na promoção da
leitura, difusão de conhecimentos, e
estimular a frequência em família, e em
contexto de lazer, de iniciativas de
índole educativa e cultural. De referir
igualmente que no plano de atividades
deste serviço consta a realização de um
programa sistemático de promoção e
de trabalho de algumas das obras que
fazem parte das metas curriculares, do
1º ao 8º ano. Com esta iniciativa
pretende-se criar um elo de ligação
sistemático junto de professores.

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————--
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Biblioteca Tomaz Borba Vieira:
quatro anos de vida

Por: Teresa Viveiros

——————————–—————–——

“Tesouros dos remédios da Alma”
era a inscrição que podia ler-se na
primeira biblioteca fundada em Tebas,
no Egipto. São palavras que remetemnos para um dos benefícios associados
às bibliotecas: o de vitalizar e engrandecer o espírito, e o de curar a alma.
Nos 5316 anos que distam aquela
inscrição dos dias de hoje, muita tinta
correu na história das bibliotecas, a que
não é alheia a evolução da própria escrita e dos suportes utilizados, ou o aparecimento da imprensa, para citar apenas
alguns exemplos. De uma forma muito
genérica pode dizer-se que na Idade
Média há uma continuidade do conceito
de bibliotecas da Antiguidade: assemelhavam-se mais a arquivos e centros de
documentação, conotados a espaços
sacralizados e de acesso restrito, o que
se reflectia na própria arquitectura: com
entrada pelo interior, as bibliotecas
abriam-se para os de dentro. Recorro às
palavras de Wilson Martins que nos diz
que “as sandálias macias do monge
medieval repetiam no eco das abóbadas, o mesmo som ancestral dos sacerdotes sumerianos da biblioteca de
Assurbanipal”. A bem da história, há
que abrir uns parênteses para aludir à
excepção no caso da Antiga Grécia, que
as utilizavam como espaços para discutir
ideias entre letrados, e aos Romanos,
que criaram as primeiras bibliotecas
públicas, disponibilizando o acervo para
empréstimo. Com a criação das bibliotecas universitárias, já no fim da época
medieval, e com o
Renascimento, há
uma nova forma de gerir e administrar
estes espaços, podendo dizer-se que
desde então conheceram quatro características marcantes: a laicização, a
democratização, a especialização e a
socialização. Tornam-se espaços de livre
acesso, de consulta e empréstimo
gratuito, dinâmicas, difusoras de saberes e incubadoras de iniciativas educativas, sociais, culturais e recreativas.
Tudo isso que acima escrevi, Umberto
Eco disse-o de uma forma mais sucinta
(e bonita), proferindo que as bibliotecas
têm vindo a tornar-se à medida do
Homem.
No mês desta crónica, a Biblioteca
Municipal Tomaz Borba Vieira faz
quatro anos de vida. Foram 39751 as
pessoas que usufruíram dos seus serviços ao longo deste tempo. Almejando
tornar este espaço municipal numa força viva para a educação, cultura e informação, como recomenda a Unesco,

procurou-se que a linha de atuação
tivesse um cunho pedagógico com vista
a promover essencialmente a leitura, as
artes, a história e identidade local.
Esta biblioteca encontra-se sediada
num antigo espaço conventual, mas,
aproveitando-me da deixa do excerto
supra transcrito, não são os passos dos
monges que têm ecoado nas salas desta
biblioteca. Os que ecoam e que ficarão
no seu repositório de memórias (e no da
comunidade, queremos crer) são os dos
escritores, artistas plásticos, músicos,
bailarinos e fotógrafos. Há também os
passos das famílias, sobretudo quando
os sábados são pensados para este
público, dos grupos escolares, dos que
vêm motivados por iniciativas de índole
formativa nas mais diversas áreas. Dos
alunos do 3º ciclo e ensino secundário
que descobrem, fora destas portas, o
património edificado e paisagístico do
seu concelho, ou dos seniores que
sentem a biblioteca mais próxima, quando esta vai ao seu encontro. No seu
álbum de memórias, há o eco dos
passos noturnos daqueles que vêm para
uma noite de poesia, ou das duas dezenas de crianças que, uma vez por ano,
munidas dos seus sacos-camas, vivem
uma noite de histórias e aventuras,
enquanto percorrem as estantes de
livros com as suas lanternas. Em abril,
época da Feira do Livro, têm sido
inúmeros os que pisam o chão deste
espaço, seja para ver uma exposição
biográfica e discográfica dedicada a Zeca
Afonso, seja para captar a essência da
“ilha” vista pela objetiva dos que a fotografam, ou para viajar numa “Volta ao
mundo em 80 fotos”. Mais recentemente, foram mais de um milhar os que se
dirigiram ao Convento dos Franciscanos
para ver uma exposição, organizada em
jeito de homenagem, dedicada àquele
que foi responsável por uma das maiores revoluções literárias na história
lusitana, o nosso poeta e filósofo Antero
de Quental.
Nos corredores desta biblioteca
ainda ecoa a sonoridade, tão peculiar e
emotiva, dos romeiros de Santa Cruz,
vindos a propósito de uma tertúlia, ou,
mais recentemente, os passos do balho
do Pézinho da Vila no âmbito de uma
oficina de folclore dinamizada pelo
grupo “O Grujola”.
Depois há os passos mais assíduos
dos que vêm usufruir das novas tecnologias, e outros, feitos de repouso e
silêncio, que percorrem as estantes da
biblioteca em busca de um livro.
Valho-me das palavras de Umberto Eco
que nos disse que “a função ideal de
uma biblioteca é de ser um pouco como
a loja de um alfarrabista, algo onde se
podem fazer verdadeiros achados, e
esta função só pode ser permitida por
meio do livre acesso aos corredores das
estantes (…) Tentemos transformá-la
num universo à medida do homem e,
volto a recordar, à medida do homem
quer também dizer alegre (…) isto é uma
biblioteca onde apeteça ir, e que se vá
transformando gradualmente numa
grande máquina dos tempos livres”.
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Cabouco comemorou 35º aniversário de elevação a freguesia
O Cabouco assinalou no passado
mês de setembro os seus 35 anos de
elevação a freguesia.
No âmbito da sessão solene comemorativa da efeméride, desta freguesia
do concelho de Lagoa, foram 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.
Houve 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 prematuramen-

te. Todos foram agraciados com a Medalha de Mérito da Freguesia.
Ainda no âmbito desta cerimónia
foram descerradas as fotografias dos
três presidentes de Junta assim como
será lançada, pela autarquia de Lagoa,
a Medalha Comemorativa dos 35 anos.
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.
Para a prosperidade fica um pequeno registo fotográfico da passagem
desta data.
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Lagoa é considerada uma Cidade segura

A Esquadra da PSP de Lagoa verá, em breve, o seu efetivo reforçado com mais um elemento.
A Esquadra da PSP de Lagoa tem atualmente um
efetivo de 23 elementos, um número que é considerado como satisfatório e que vão conseguindo realizar o
trabalho essencial dos elementos policiais.
Há pouco mais de um mês à frente da Esquadra da
PSP de Lagoa, o novo Comandante desta Esquadra
considera que o efetivo existente até é satisfatório,
embora haja a necessidade de mais um ou outro
elemento.
Em declarações ao Jornal Diário da Lagoa, o Comissário Edgar Ferreira recorda que este é um problema
generalizado em toda a região. Um número de elementos que vai sendo possível trabalhar, sendo que esta
esquadra deverá ser reforçada, em breve, com mais
um elemento, que vai permitir trabalhar doutra forma.
Segundo o responsável, na maioria dos casos há só
dois elementos de serviço, e havendo um reforço das
equipas, será possível colocar mais elementos na rua.
São 23 elementos, divididos por cinco grupos,
alguns com dois e outros com três elementos. Um
fraco número de efetivos ao serviço que, em situações
mais gravosas, levam a que a esquadra possa encerrar
para resolver as diligências. Aliás mais uma situação
que acaba por ser transversal pelas esquadras dos
Açores.
Na entrevista concedida ao nosso jornal, o novo
comandante da Esquadra da Lagoa refere que, em
termos de criminalidade, a Lagoa tem tido uma baixa
incidência, face também ao trabalho que tem sido
realizado nos últimos anos neste concelho. Atualmente
o maior flagelo é mesmo a questão do tráfico de
estupefacientes.
Segundo o comissário Edgar Ferreira, a Lagoa é
segura e o objetivo da polícia é continuar a fazer o
trabalho que tem sido feito, por forma a que a população sinta essa segurança e, ao andar na rua, possam
andar sem medo da sombra.
Outra questão para a qual os elementos da PSP
tem vindo a ser chamados tem a ver com a violência
doméstica, um problema que segundo o comissário e
mais uma vez mais transversal à própria cultura açoriana.
Na Lagoa, nos últimos tempos, com todos os
programas que têm vindo a surgir, essa realidade tem
vindo também a diminuir, mas recorda Edgar Ferreira
que trata-se de um crime que não há forma de precaver. Trata-se de uma questão que ocorre no seio familiar, e o que pode ser feito é formar e sensibilizar para o
problema. "O trabalho que tem vindo a ser realizado
passa por ações de sensibilização junto dos mais
novos, essencialmente nas escolas, para que a questão
possa ser levada para casa por forma a ajudar a
diminuição dos casos, em que os filhos acabam por

sensibilizar os próprios pais para uma melhor vida
familiar", refere.
Segundo explicou o Comissário à nossa reportagem, a PSP tem um modelo integrado de proximidade
que trabalha junto das escolas, mas na Lagoa, não
existe uma equipa exclusiva a esse propósito. "O que
vamos fazendo são algumas formações mensais para
tentar chegar a todos os alunos, por forma a sensibiliza
-los".

Tráfico de estupefacientes
continua o maior problema
Na Lagoa, o maior problema continua a ser o
tráfico e consumo de estupefacientes, onde existem
alguns nichos de pequeno tráfico e outros de maior
tráfico.
Segundo o Comandante da Esquadra de Lagoa, a PSP
está atenta a esses casos, mas admite que nunca será
possível acabar de uma vez com este problema que é
aliás mundial, mas pode-se sempre minimizar, com a
realização de várias ações de combate ao consumo e
tráfico de estupefacientes, tal como têm sido realizadas.
O Comissário Edgar Ferreira admite uma intensificação no combate ao tráfico de estupefacientes, especialmente em zonas referenciadas. "Nunca iremos
acabar com este problema, mas cabe à PSP incutir e
alertar para os comportamentos de risco, especialmente junto dos jovens", explica.
O Comandante da Esquadra de Lagoa recorda que
neste concelho é possível verificar que os jovens
entram cada vez mais cedo para o mundo das drogas, e

ai entra uma vez mais as várias ações de sensibilização
junto das escolas.
Outra questão tem a ver com as novas drogas, as
chamadas drogas sintéticas, que já é possível encontrar na Lagoa. Trata-se de uma situação de difícil
controle e quando há detenções, pouco pode ser feito,
até porque não existe legislação para este tipo de
drogas, uma vez que são maioritariamente compostas
por pesticidas.
Segundo Edgar Ferreira, o objetivo da PSP passa
por continuar a combater estes problemas, incrementando a formação junto dos jovens para uma maior
sensibilização para o consumo das drogas.

A própria comunidade é
também um elemento policial
O novo Comandante da Esquadra de Lagoa recorda
que "a segurança é feita por todos, não é só a policia
que tem que contribuir para segurança, mas o próprio
cidadão que tem também que colaborar na sua própria
segurança, e ver a policia como alguém que está
presente para ajudar".
"As pessoas podem e devem sempre denunciar
alguma situação que seja fora da lei, desde violência
doméstica, desacatos públicos, algo que aconteça fora
da lei, podem e devem denunciar, até porque a policia
não pode estar em todo o lado e ao mesmo tempo,
não podendo conhecer igualmente tudo e todos, dai
ser muito importante a colaboração da população"
refere o Comissário, destacando que assim todos contribuem para a sua própria segurança.

O Comissário Edgar Ferreira é o novo Comandante da Esquadra da PSP de Lagoa.
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Lagoa precisa de unidades hoteleiras na Cidade
que é necessário para o concelho, situações que fazem falta essencialmente no
centro da cidade para que possa ser
combatida esta questão e melhorar os
níveis de turismo no concelho", referiu.
Dando alguns exemplos do que poderá
ser feito, Norberto Ponte considera que
existe pouca sinalização, pouca informação do concelho. "Um turista que
chegue à Lagoa não sabe para que lado
fica os restaurantes nem próprio
convento ou as igrejas,". Considera o
representante dos comerciantes lagoenses que é necessário generalizar a informação e fazer com que esta chegue
mais rapidamente aos turistas.
O responsável admite algumas
lacunas na divulgação do concelho na
informação turística dos Açores, onde
não se sabe ao certo o que este tem
para oferecer aos turistas ao chegarem
à ilha.
Norberto Ponte considera que o
próprio governo regional, ao vender os
Açores, tem de fazer chegar a mensagem do que cada ilha e cada concelho
tem para oferecer, sendo esta uma
lacuna que urge resolver.

Passou mais um verão e os comerciantes já faz contas, especialmente na
área do turismo. Na Lagoa, o presidente
do Núcleo de Empresários da Lagoa –
NELAG, faz um balanço positivo deste
verão de 2015 no turismo no concelho,
mas muito longe dos dados de anos
anteriores.
Em declarações ao Jornal Diário da
Lagoa, Norberto Ponte reforça, uma vez
mais, que o turismo das LowCost ainda
não se faz sentir no concelho.
O presidente dos empresários
lagoenses diz que os aumentos registados ficam muito aquém de outros anos.
"A oferta turística da Lagoa não é
das melhores, há a necessidade de ter
mais para oferecer", reforça Norberto
Ponte que adianta que fazem falta
unidades hoteleiras.
O responsável admite haver a necessidade de serem construídos um ou dois
hotéis, especialmente na Cidade, sendo
um fator primordial para cativar os
turistas. "Sem hotéis não há turistas e
basta olhar para o exemplo de Ponta
Delgada em que, este ano, as várias
unidades hoteleiras voltaram a estar
esgotadas".
Norberto Ponte reforça a sua
posição com os números divulgados
pela Pousada de Juventude da Lagoa,
que demonstram que entre o período
de abril e agosto de 2014 e o período
homólogo de 2015, verificou-se neste
equipamento, uma subida de turistas
internacionais de 10,2% e uma expressiva subida de turistas nacionais de
90,2%. Em 2015 a Pousada de Juventude de Lagoa registou um crescimento
nas dormidas, entre abril e agosto de
2015 de 46,2%.

Perante estes dados, o presidente do
NELAG volta a reforçar que se houvesse
maior oferta no concelho, logicamente
seria maior a procura.
A construção destas novas unidades
deveriam igualmente passar pelo governo regional e autarquia que, em conjunto, com legislação própria, poderiam
promover a abertura das mesmas incentivando a sua construção junto dos privados.
O responsável recorda que no concelho existe apenas um Hotel, mas que
tem um produto próprio para oferecer,
com uma carteira de clientes própria.
"No centro da Cidade não há nada para
oferecer, há apenas uma residencial,
mas que tem igualmente a sua limitação, não sendo o suficiente.
Norberto Ponte considera que este
efeito no turismo acaba por afetar a
própria restauração, que é o ex-libris da
Lagoa. "Temos uma restauração de qualidade, conhecida e falada, mas sem
turistas também não é fácil sobreviver,
apesar de se terem registado números
interessantes este verão", realça.
Segundo refere nesta entrevista ao
nosso jornal, a restauração viu o número de refeições servidas a aumentar,
mas continuam igualmente aquém de
outros anos, considerando mesmo ser
difícil atingir tais números com o atual
quadro e pela redução da oferta turística no concelho.
Norberto Ponte recorda que a direção
do NELAG reuniu recentemente com a
presidência da autarquia lagoense onde
foram analisadas questões para tentar
inverter esta situação que se vive no
concelho. "O NELAG irá enviar brevemente uma lista de intenções daquilo

Norberto Ponte alega que o executivo tem ajudado pouco a restauração da
Lagoa, uma vez que tem vindo a reprovar projetos que tem sido apresentados
para reabilitação dos restaurantes.
O presidente do NELAG recorda que
o executivo chumbou recentemente
novos projetos da restauração alegando
questões de natureza estratégica. O
responsável considera ser um revés
muito grande face às pretensões dos
comerciantes do ramo.
"O NELAG já esgotou todas as
posições que tinham em seu poder,
levando sempre a nega por parte do
executivo, há mais de quatro meses que
aguardamos uma audiência com a direção regional do turismo".
Segundo Norberto Ponte tratava-se
de um projeto plurianual, para ser
executado durante três anos, e que
versava várias questões, desde uma
nova estratégia para a restauração, a
criação de uma plataforma interativa e
principalmente a requalificação dos
recursos humanos, sendo esta uma

Fotos: DL

Norberto Ponte, presidente do Núcleo de Empresários da Lagoa.

Governo chumba
projeto da restauração
da Lagoa

necessidade urgente.
Face às várias contrariedades financeiras, com a recorrente falta de apoio,
o NELAG viu-se obrigado a não cumprir
o seu plano de atividades. "O nosso
Plano de Atividades esteve este ano em
causa devido à falta de apoio, estamos
apenas a tentar cumprir com os nossos
compromissos mas toda atividade
programada para este ano ficou sem
efeito", recordou.
Atualmente estão a ser analisadas as
possibilidades de apoio a realização do
Mercadinho de Natal, a realizar em
dezembro, assim como o apoio ao tradicional Dia das Montras a decorrer a 8 de
dezembro.
Em termos empresariais, apesar de
haver o registo de algumas empresas
que tem vindo a encerrar no concelho,
face às dificuldades que são transversais
em todo o mundo, há também a abertura de algumas outras empresas que tem
vindo a surgir ultimamente, demonstrando que na Lagoa há capacidade para
investir. "Esta é uma situação que demonstra que a Lagoa tem muito para
dar, trata-se de um concelho dinâmico.
Temos de deixar de ser conservadores",
destacou.
Norberto Ponte recorda que o
Mercado Municipal é uma obra que
urge avançar com a sua construção,
sendo que esta será, sem dúvida, uma
obra importante e impulsionadora para
a Lagoa.
A questão da Fábrica do Álcool urge
igualmente arranjar uma solução, onde
o responsável chama a atenção para o
governo regional de, uma vez por todas,
decidir o que ali se deve fazer. "Este é
um local com muito potencial, e os
lagoenses sentem-se lesados por não
haver dinâmica naquele espaço que
muito diz a este concelho. A Fábrica do
Álcool muito pode dar ao turismo
lagoense", refere.
Norberto Ponte diz ser lamentável
ver esta fábrica no estado em que se
encontro. "A fábrica tem um aspeto
terceiro mundista inadmissível".
O representante dos comerciantes lagoenses deixa mesmo um desafio, "porque
não fazer daquele espaço, um mercado
gourmet que poderá ser, quem sabe, a
alavancagem do turismo na Lagoa".
O NELAG possui 180 sócios dos mais
diversos setores empresariais.

Restauração da Lagoa está longe atingir números de anos anteriores.
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Da Lagoa para o mundo unidos pela música em 54 países

Fotos: Jarymba

Pela primeira vez os Açores juntaram-se ao movimento mundial do Playing For Change Day com transmissão em áudio e vídeo para todo o mundo através
da Rádio e Jornal Diário da Lagoa.
A iniciativa rapidamente ganhou impulso para se
vir a revelar um momento único a favor da Paz mundial através da música.
Pelo Estúdio 3, em Santa Cruz, Cidade de Lagoa,
passaram nove projetos musicais entre artistas a solo e
bandas. Foram eles Azul Suave; Emanuel Amaral e
Alexandra Cordeiro; Luís Alberto Bettencourt; Jaime
Gothh; Olavo Lopes; Mariana Ferreira; Ana Cláudia
Nunes; STAMP e Filhos da Terra.
Segundo a organização, foram momentos de pura
magia musical que todos puderam assistir ao longo de
mais de quatro horas de boa música e muita camaradagem entre todos os intervenientes.
A organização espera que a iniciativa tenha conti-

nuidade e que se volte a repetir no próximo ano, pelo
menos é esta a vontade expressa pela organização e
músicos.
A quinta edição do Playing for Change Day (PFCD),
decorreu a 19 de setembro, com a realização de 308
eventos em 54 diferentes países, tendo já sido angariados até à data $65.964.48, sendo esta certamente uma
das maiores movimentações musicais à escala
mundial.
Neste dia, músicos e os fãs reuniram-se em palcos,
esquinas, escolas, e através da internet, para concertos
e eventos que promovam a paz e mudança social
positiva.
Portugal esteve representado com dois eventos
sendo que um deles foi exatamente nos Açores, na
cidade de Lagoa.
O Dia PFC foi originalmente criado para coincidir
com o Dia Internacional da Paz das Nações Unidas, ou

Dia da Paz, que se realiza todos os anos em 21 de
setembro. O Dia PFC é realizada no sábado mais
próximo desta data, a cada ano. Junto com milhares de
outras organizações em todo o mundo, a Fundação
Playing for Change, participa da Culture of Peace
Initiative, em cooperação com a Pathways to Peace,
para aumentar a conscientização sobre o Dia da Paz e
o esforço constante para transformar uma sociedade
de concorrência e violência em uma cultura de cooperação e de paz.
Os fundos angariados através do Dia do PFC apoiarão os programas do ensino da música da Fundação
Playing For Change que dão às crianças a oportunidade
de desenvolver novas habilidades e encontrar a sua
personalidade criativa através da música.
DL/JP/PCDD
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Santiago coloca as cartas na mesa e assume querer subir
ança. "Sabemos que nem sempre será
assim e os desafios são muitos, desde
logo manter esta atitude positiva e
depois vencer muitos jogos", disse.
Quanto ao plantel do Santiago FC
para a época 2015-2016, este é
composto pelos guarda-redes Tiago
Amaral e Paulo Flora. Na defesa estão
Rui Carreiro, David Almeida, Luís Barbosa, João Chiada, Tiago Sousa, Hugo
Prenda, José Pacheco e André Raposo.
Os médios são Nuno Sociedade, Manu,
Ludgero, Formiga, Hélder Batista e
Flávio Braga. Quanto aos homens da
frente, o Santiago apresenta Ludgero
Ponte, Lélé, Jorge Sousa, Ricardo Mula e
João Pacheco.
A equipa técnica é composta pelo
treinador Sérgio Santos que tem como
adjunto Jorge Ferreira.
DL

Equipa do Santiago FC que foi apresentada aos sócios e simpatizantes em jogo particular.
A equipa de futebol do Santiago
apresentou-se recentemente aos seus
sócios e simpatizantes num encontro
particular frente à equipa do Rabo de
Peixe, em partida disputada no Campo
de Jogos Mestre José Leste, em Água de
Pau, no passado mês de setembro.
Os verdes de Água de Pau estiverem
bem na apresentação já que mostraram
bom futebol, em trabalho conjunto e
com objetivo definido.
Recorde-se que o Santiago FC, irá
disputar o campeonato de futebol de
São Miguel, venceu por 5-2 o Rabo de
Peixe, equipa que disputa a Liga Meo
Açores.
Os golos do Santiago foram apontados por Chiada, Formiga, Ricardo Mula,
Jorge Sousa e André Raposo.
De destacar que, ao intervalo, a
equipa do Santiago já vencia por 3-1.

Os verdes de Água de Pau voltam a
colocar as cartas na mesa apostando na
luta pelo título e consequente subida.
Este é o principal objetivo da equipa
segundo confessou Octávio Cabral, o
presidente do clube de Água de Pau.
"Construímos uma equipa para sermos
campeões, este é o nosso objetivo e
vamos trabalhar para isso".
Segundo o presidente do clube
pauense, a equipa foi reforçada com
alguns jogadores com experiencia mas
também alguns jovens que, segundo
Octávio Cabral, oferecem garantias para
o objetivo do clube.
"Este ano optamos por um plantel
mais de qualidade do que quantidade.
Temos um plantel curto mas com a
porta aberta para mais um ou outro
reforço se for necessário, principalmente para a frente de ataque", referiu o

responsável.
Por seu turno, o treinador Sérgio
Santos refere que espera um Santiago
forte, sendo para isso que a equipa
técnica tem vindo a trabalhar, desde o
final da época transata. "O objetivo é
ter um Santiago cada vez mais forte,
uma equipa que cumpra com os seus
objetivos que passam por disputar uma
divisão superior, uma divisão adequada
para um clube como o Santiago", refere
o técnico.
Sérgio Santos considera que a
direção trabalhou bem no objetivo de
conseguir os jogadores que irão dar o
seu melhor na equipa, mostrando-se
satisfeito com o plantel que considera
ser um forte.
Em campo acredita que será uma
equipa com atitude positiva e com
muita objetividade, carregada de confi-

Octávio Cabral, pres. do Santiago FC

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Academia de Patinagem Artística dos Açores inicia atividade
A Academia de Patinagem Artística dos Açores
(APAA), projeto criado pelo patinador lagoense Telmo
Ferreira, já iniciou a sua atividade com os treinos da
modalidade. No arranque dos trabalhos, o agora
também treinador liderou o primeiro treino com cerca
de 15 patinadoras em pista.
O mais recente clube de patinagem micaelense
realiza os seus treinos na Escola Básica Integrada
Roberto Ivens, em Ponta Delgada, às segundas, quartas
e sextas-feiras, das 17h00 às 18h30, e aos sábados, das
9h00 às 11h30.
A APAA tem também a sua classe de iniciação aberta a todas as crianças que queiram aprender a patinar.
Os treinos para os novos patinadores decorrem às
sextas-feiras e sábados, no horário já indicado e quem
tiver patins pode trazê-los para aprender a patinar com
um dos patinadores mais conceituados dos Açores.
Esta escola de patinagem surge com a finalização
da prática de Patinagem Artística do Clube Desportivo
Escolar Roberto Ivens e tem como objetivo participar
em várias provas oficiais locais e nacionais. Outro
objetivo ambicioso da APAA, é levar esta bonita disciplina desportiva a outros sítios da ilha e dos Açores
onde ainda não é praticada.
Todos os interessados poderão contactar a
Aca-

demia de Patinagem Artística dos Açores através da
rede social do facebook em: facebook.com/apaacores

ou do e-mail academiapaacores@gmail.com.
Foto: APAA

Treinador com os jovens da recém criada Academia de Patinagem Artística dos Açores.
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Atividade da esquadra 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.
14set15 - Neste dia os elementos da Esquadra de
Lagoa detiveram um individuo do sexo masculino, de
32 anos, por ameaças, tentativa de agressão e
injúrias a Agente de Autoridade no exercício das suas
funções.
16set15 - Foi detido, um individuo do sexo
masculino, de 54 anos, por condução de um veículo,
sob a influência de álcool, com uma TAS de 1.52 g/l.
17set15 - Esquadra da Lagoa Foi detido, um
individuo do sexo masculino, de 26 anos, por condução de um veículo, sem habilitação legal.
18set15 - Foram detidos, dois indivíduos, um do
sexo feminino, de 20 anos de idade, por condução de
veículo, sem habilitação legal e um indivíduo do sexo

masculino, de 23 anos, por ensino de condução
(cumplicidade).
21set15 - Foi detido, um individuo do sexo masculino, de 33 anos, por ameaça e coação a Agente de
Autoridade e tentativa de agressão à progenitora.
23set15 - No decurso de diligências de investigação e em cumprimento de mandado de busca, foi
detido em flagrante delito, um indivíduo do sexo
masculino, de 30 anos, por posse de 14.60 doses de
haxixe e uma arma branca (faca de abertura automática) .
25set15 - Foi efetuada uma operação de fiscalização rodoviária e combate ao tráfico/consumo de
estupefacientes, tendo sido detido, um indivíduo do
sexo masculino, de 45 anos por condução sob a
influência de álcool, com uma TAS de 2.00 g/l; elaborado um auto de ocorrência por consumo de estupefacientes; e detetadas 02 infrações de natureza
contraordenacional, das quais por condução de
veículo sob a influência de álcool e falta de inspeção
periódica obrigatória do veículo.

____________________________________________________________________________________________

Assembleia Municipal aprova descida do IMI
A Assembleia Municipal de Lagoa, na sua sessão
ordinária do passado dia 23 de setembro, sob
proposta da Câmara Municipal de Lagoa, apresentada
em sua reunião de 28 de agosto de 2015, aprovou a
redução da taxa do Imposto Municipal sobre Imóveis,
no Município de Lagoa, atendendo ao número de
dependentes, conforme estabelecido no n.º 13 do
artigo 112.º do CIMI.
Aquele preceito legal refere que os municípios,
mediante deliberação da assembleia municipal, nos
casos de imóvel destinado a habitação própria e
permanente coincidente com o domicílio fiscal do
proprietário, podem fixar uma redução da taxa que
vigorar no ano a que respeita o imposto, atendendo
ao número de dependentes que, nos termos do
previsto no artigo 13.º do Código do IRS, compõem o
agregado familiar do proprietário a 31 de dezembro.
Segundo a proposta apresentada, as famílias com
um filho terão um desconto de 10% no IMI, com dois
filhos um desconto de 15% e, por fim, as famílias com

três ou mais filhos terão um desconto de 20%. A
redução da taxa de IMI passa a ser aplicada de forma
automática e sem necessidade de apresentação de
quaisquer documentos.
De acordo com a informação disponibilizada pela
AT, no Município de Lagoa, um total de
1205 Agregados Familiares irão beneficiar diretamente desta medida.
Segundo revela uma nota da autarquia, esta
é uma medida que, embora penalizadora para o
município, do ponto de vista da arrecadação da
receita, a Câmara prosseguirá o seu rumo e através
desta medida, continuar a apoiar as famílias do
concelho numa perspetiva de solidariedade, dando
continuidade ao desagravamento dos impostos
municipais, de forma sustentável e responsável, sem
comprometer o equilíbrio financeiro da autarquia".

___________________________________________________________________________________________

Soluções do Passatempo
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NECROLOGIA
Vila de Água de Pau (Lagoa)
Deolinda Correia de Medeiros
Nasceu: 25-07-1942
Faleceu: 02-09-2015

Freguesia de Santa Cruz (Lagoa)
David de Sousa Matos
Nasceu: 30-07-1935
Faleceu: 09-09-2015

Vila de Água de Pau (Lagoa)
Rosalinda Pacheco
Nasceu: 30-08-1942
Faleceu: 12-09-2015

Freguesia de Santa Cruz (Lagoa)
Manuel Francisco Cabecinha
Nasceu: 22-12-1940
Faleceu: 12-09-2015

Freguesia de Santa Cruz (Lagoa)
José Moniz Teixeira
Nasceu: 03-011-1944
Faleceu: 18-09-2015

Freguesia da Ribeira Chã (Lagoa)
João Manuel Soares da Costa
Nasceu: 14-04-1964
Faleceu: 27-09-2015

Freguesia de Santa Cruz (Lagoa)
Márcia Andrea Mota ventura
Nasceu: 19-10-1978
Faleceu: 29-09-2015

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
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HORÓSCOPO
Carneiro
A vida afetiva indica que
todas as questões amorosas precisam
ser encaradas e definidas com objetividade, serenidade e inteligência.
A nível profissional é fundamental
fomentar a capacidade de iniciativa e a
criatividade, de forma a encontrar
novas fontes de rendimento.
Touro
A vida afetiva deve ser
analisada e vivenciada a partir de um
comportamento sustentado pela calma
e compreensão.
A nível profissional tem de enfrentar
posições diferentes (opostas) e surgirão
novas possibilidades que devem ser
aproveitadas.
Gémeos
A vida afetiva confere uma
fase de alguma tensão, também,
momentos de hesitação e algures
dificuldades de comunicação.
A nível profissional tenha cuidado na
transmissão de informações, pois,
alguns pormenores poderão ser mal
usados e interpretados.
Caranguejo
A vida afetiva marca uma
conjuntura irregular e deve desenvolver
posturas confiantes, justas e coerentes
com os seus sentimentos.
A nível profissional sentirá que a situação financeira influencia a sua segurança, contudo, não desmoralize e lute
pelos seus sonhos.
Leão
A vida afetiva anuncia que é
crucial evitar atitudes egocêntricas e
deve desenvolver uma postura generosa e compreensiva.
A nível profissional não faça quaisquer
concessões exageradas e não prometa
garantias que não possa realmente
concretizar.
Virgem
A vida afetiva desvenda
novas oportunidades, realizações e
sucesso.
Não fuja à necessidade de tomar
decisões, firmes e confiantes.
A nível profissional o momento é ótimo
para desenvolver outros empreendimentos e tomar novas iniciativas na
carreira.

Balança
A vida afetiva evolui positivamente e, com muita lucidez, alguns
factos vão contribuir para clarificar
sentimentos e ganhar confiança.
A nível profissional a conjuntura positiva terá retorno imediato nas suas atuações e isso acentuará imenso as suas
competências.
Escorpião
A vida afetiva define uma
fase intensa em que todos os comportamentos estão marcados pela paixão e
os seus sentimentos serão renovados.
A nível profissional todos os seus
contactos serão bem-sucedidos e com
retornos agradáveis que trazem
progresso na carreira.
Sagitário
A vida afetiva recebe boas
influências e será fácil comunicar
mostrando as suas ideias que serão
entendidas harmoniosamente.
A nível profissional, durante este período, as relações tornam-se mais criativas
e estão beneficiados os contactos com
o público.
Capricórnio
A vida afetiva aponta
alguns obstáculos e terá de tomar
decisões difíceis, de acordo com os seus
verdadeiros sentimentos.
A nível profissional estão facilitados
todos os relacionamentos com associações, instituições ou com instâncias
judiciais.
Aquário
A vida afetiva anuncia que
é altura de ter o que merece e por isso
deve falar abertamente e escolher
quem merece estar ao seu lado.
A nível profissional exponha as suas
opiniões originais e experimentará novas experiencias que trazem evolução à
carreira.
Peixes
A vida afetiva reflete a
necessidade de tomar decisões que, em
alguns casos, podem provocar conflitos
e ruturas.
A nível profissional há a possibilidade
de ter de enfrentar propostas desagradáveis e nem todas bem-intencionadas.

LOCAL/ PUBLICIDADE

Na Rua da Fábrica há quem não deixe fazer reciclagem

Esta é uma imagem que se repete diariamente na
Rua da Fábrica, na Cidade de Lagoa. Os moradores
tentam fazer diariamente a sua separação dos resíduos, mas existe um morador que, segundo os
restantes, teima em andar com os caixotes do lixo ao
longo da rua, misturando todo o tipo de lixo.
Esta é uma situação que se arrasta há já muito
tempo, e tem levantado muitas criticas. Os moradores já tentaram alertar a autarquia para tal facto, mas
a situação mantém-se, até porque não é de fácil
resolução, e reconhecem que nem a autarquia nem a
empresa de recolha de resíduos têm culpa da situação.
Os caixotes já estiveram resos a cadeado, mas o
indivíduo em causa rebenta-os para poder circular ao

longo da rua com estes, quase que como fazendo a
recolha porta a porta.
A situação torna-se insustentável sendo que,
segundo alguns dos moradores com quem conversámos, dizem-se revoltados porque estão a pagar para
fazer a separação de resíduos, colocam o lixo nos
respetivos caixotes, mas depois reparam que este, ao
fim de pouco tempo, está todo misturado, e temem
mesmo que um dia as multas possam chegar a casa
de cada um, além do problema de saúde pública uma
vez que o mau cheiro abunda, e os pequenos roedores também por ali aparecem.
Deixamos aqui esta imagem, que pudemos constatar in loco, penas como mais uma forma de alerta
por esta situação, à espera de melhores dias.

___________________________________________________________________________________________

Melhorado o abastecimento de água na Lagoa
A Câmara Municipal de Lagoa efetuou obras de
requalificação de um Furo de Captação de Água
artesiano, com a designação AC1, sito à Zona dos
Cinco Caminhos, na freguesia do Cabouco.
Trata-se do primeiro furo construído pela autarquia lagoense que veio colmatar a falta de água que
existia em outros tempos na freguesia do Cabouco,
Rosário e Santa Cruz, revela uma nota da autarquia.
A intervenção, agora realizada da responsabilidade da Câmara Municipal de Lagoa, visou estabelecer
um funcionamento mais eficaz do furo de captação
de água em causa, como também a preservação e
valorização da água enquanto bem essencial para o
bem-estar da população e a sustentabilidade da
economia. Tal como refere a Presidente de Câmara
Municipal de Lagoa, Cristina Calisto Decq Mota, apesar de “esta obra não ter um grande impacto visual, é
de grande importância para a população lagoense,
em particular, para o bom funcionamento do abastePub

cimento de água na Lagoa que, nos últimos anos, não
tem assistido a grandes problemas.”
Neste sentido, a Câmara Municipal de Lagoa
aumentou a capacidade de resposta no abastecimento de água no concelho, com a conservação de uma
bomba que está submersa, precisamente a 22 metros
de profundidade e a substituição de tubagem de ferro
fundido por tubagem em inox, garantido, deste
modo, uma maior longevidade do AC1, lê-se na
mesma nota.
A edilidade lagoense, tem procurado melhorar a
qualidade da água, procedendo também ao melhoramento dos sistemas de desinfeção por hipoclorido de
sódio em todos os reservatórios de água, garantindo
assim que a água destinada ao consumo público do
Concelho continue a ter qualidade, uma vez que este
tipo de equipamentos permite acautelar que a contaminação da água por subprodutos seja mantida ao
mais baixo nível, realça a autarquia.
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ÚLTIMA

Há um ano foi assim

Há um ano, na primeira edição impressa do
nosso jornal, demos destaque aos 20 anos de geminação entre a Cidade de Lagoa e Sainte-Thérèse, no
Canadá. Outro destaque de primeira página foi para
o arranque do ano letivo no concelho, assim como à
manutenção das taxas de IMI e de Derrama por
parte da autarquia lagoense para este ano.
A abertura de uma Loja Solidária em Água de
Pau, o balanço das festas de verão realizadas no
concelho, o balanço do verão no complexo de
piscinas da Lagoa, foram alguns dos outros temas
em análise nesta primeira edição impressa.
Outro destaque nesta edição, foi a nomeação, a
título póstumo, de Durvalino Moniz Barreto para
Presidente Honorário do Clube Operário Desportivo.
Pub
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