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Lagoa preocupada
com o insucesso escolar

Escola Secundária e autarquia de Lagoa juntam-se para combater o
Página 08 e 09
problema do insucesso escolar no concelho.
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Centro Sócio Cultural de
São Pedro há 25 anos ao
serviço do apoio social
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Festa de Nª Sª do Rosário
encerra festividades
religiosas da Lagoa

—————————————————————————--
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Equipa do Operário está
na 4ª Eliminatória da
Taça de Portugal 2015-16
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Atividades da Biblioteca da EBI de Água de Pau
“Festa da Música”
No dia um de outubro, Dia
Internacional da Música, a equipa da
biblioteca da Escola Básica Integrada
de Água de Pau e o grupo disciplinar
de Música dinamizaram uma atividade denominada “Festa da Música”,
que decorreu na biblioteca da referida
escola.
Este evento, que teve a duração
de cerca de 10 minutos, foi desenvolvido por alunos do 5º ano de escolaridade sob as orientações do docente
Hugo Costa e dirigido a duas turmas
do 1º ciclo, o 3º G e o 4º H.
A primeira turma a comparecer na
biblioteca foi o 3ºG, às 9:45. Os alunos
e a sua professora, Rosa Costa,
tiveram oportunidade de ouvir as canções A Nova Escola e Sou a Escola. À
tarde, a partir das 14:30, foi a vez dos
alunos do 4º H, acompanhados pela
docente Margarida Costa, escutarem
as mesmas cantigas.

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Histórias na Biblioteca
Está já a decorrer na Biblioteca da
EBI/JI de Água de Pau a atividade “Hora
do Conto”, dirigida às turmas do
pré-escolar e do 1º ciclo, dinamizada
pela professora Cândida Santos, responsável pelo projeto este ano letivo.
Tendo como temas principais a
união e a entreajuda, “O Nabo Gigante”,
conto original russo recolhido por Alexis
Tolstoi no século XIX, colocou, durante
os primeiros meses do período, o
público mais pequenino da escola na
horta de uma velhinha em apuros,
encarnada pela contadora, por causa de
um nabo muito especial.
Graças à colaboração dos pequenos
espetadores, prontamente transforma-

dos em personagens engraçadas como
dois porcos barrigudos, quatro galinhas
sarapintadas ou um pequeno ratinho, o
nabo foi retirado da terra e tudo se
resolveu. A moral da história não deixou
dúvidas: os alunos perceberam que
mesmo os mais pequeninos, aparentemente insignificantes, contam e que
trabalhamos melhor quando o fazemos
em equipa. Falou-se ainda da maravilhosa sopa feita com o nabo colhido e da
importância de comer este alimento.
Provando o sucesso desta iniciativa,
o empenho e o entusiasmo dos alunos
manifestaram-se novamente com a
história de Bernardo, o monstro fofinho
que protagoniza o conto “Não quero
mais abraços”, de Jane Chapman,
também dramatizado nestas sessões.

A Hora do Conto, explica Cândida

partir da magia dos contos e, ao mesmo

Santos, é um programa de promoção de

tempo, exercitar a expressão oral, a

leitura da Biblioteca da escola e tem

capacidade de retenção de informação

como principais objetivos despertar nos

e a criatividade.

alunos o gosto e o prazer da leitura a

OPINIÃO/ POESIA

Um concelho esquecido...

Por: Rui Meneses

——————————–—————–——

A

anteproposta do plano, apresentada pelo Governo Regional dos
Açores, para o próximo ano de 2016,
deixa muito a desejar, para a população do concelho de Lagoa.
O Total de investimento para os
Açores, de acordo com o dito plano é
de 852,5 milhões, ficando para a ilha
de São Miguel reservados cerca de 271
milhões de Euros.
No que diz respeito ao concelho de
Lagoa, o investimento direto, em obras
no concelho, fica-se por um valor que
não chega a 2 milhões de euros, representado assim, menos de 1% do investimento previsto para esta ilha.
Claro que no previsto para São
Miguel, estão incluídos investimentos
comuns para a ilha, que o concelho de
Lagoa beneficiará indiretamente, mas,
mesmo levando em consideração
esses investimentos comuns, a Lagoa
nunca terá um peso, na distribuição
das verbas, superiora 3%.
Recorde-se que a Lagoa tem cerca
de 10% da população de S. Miguel.
Vejamos então o que o plano reserva
para a Lagoa:
1.336.593 euros, para o Parque
Tecnológico de São Miguel – Nonagon.
Relativamente ao Nonagon, esta
verba de 1.336.593 euros, que acresce
aos quase 30 milhões de Euros, que o
Governo Regional já “enterrou”
naquele projeto, estou certo, que pouco ou nada vai acrescentar à economia
local. Quando muito, deve ter como
finalidade pagar alguma divida já
efetuada, o que, como principio, não é
mau, mas não é investimento para
2016.
300.000 euros para a construção
de uma creche em Água de Pau
Relativamente à construção da
creche, em Água de Pau, sem discutir a
oportunidade ou até mesmo a necessidade desta obra, penso que a mesma
está dotada com um valor que garante
que a obra vai mesmo avançar. Assim,
se o Governo Regional cumprir, vamos
de facto ter um investimento.
75.000 euros para o Porto dos Carneiros
Pub

Esta obra, de grande importância
para os pescadores da Lagoa e que
tem vindo a ser sucessivamente
adiada, infelizmente, mais uma vez,
pelo valor orçamentado, não vai ser
realizada. 75.000 euros não é suficiente para a obra desejada. Os pescadores da Lagoa, que recentemente
criaram uma associação, saberão
certamente o que fazer perante esta
situação.
50.000 euros para a construção de
novas instalações para a EBI de Lagoa
Ou seja, o Governo Regional reconhece os problemas desta escola, sabe da
urgência na sua construção, mas
mesmo assim, à semelhança do ano
passado, reserva um valor que não dá,
certamente, nem para o projeto. Outra
escola, desta ilha, com problemas
idênticos, tem orçamentado 6.500.000
euros para a sua construção.
Penso que os pais, os professores e
os alunos, não devem ficar indiferentes a esta situação.
180,000 euros, para a Requalificação dos portos de Água de Pau,
Nordeste, Porto Formoso e Praia da
Graciosa
Esta rúbrica, da forma que está
apresentada, não permite que se
conheça o valor que o porto de Água
da Pau, poderá beneficiar. No entanto,
pelo valor global, podemos ver que se
trate de mais um valor para constar,
pois o valor se for dividido pelos 4
portos, seria de 45.000 euros, o que
mais uma vez, não tem expressão.
Como os leitores puderam facilmente perceber, este é um plano
político, em ano de eleições e que tem
um objetivo simples: ganhar eleições.
Só assim se percebe que a Lagoa,
fique esquecida, pois sendo um concelho socialista, as verbas disponíveis,
têm de ser canalizadas para outros
concelhos e freguesias onde o Governo tem mais dificuldades em vencer as
eleições.
No entanto, a boa noticia, é que
estamos a falar de uma proposta, pelo
que se houver vontade politica e o
empenhamento das forças vivas locais,
tudo pode ainda ser alterado, para
melhor.
Penso que chegou a hora da Lagoa
exigir aos responsáveis políticos regionais um tratamento condicente com a
realidade do seu concelho. Afinal, a
Presidência da Câmara Municipal de
Lagoa, é, há alguns anos, da mesma
cor política do Governo Regional e
isso, sempre nos foi vendido como
sendo um benefício, que na realidade
não se está a verificar.
O que vemos nesta anteproposta
de plano para 2016, é que o Concelho
de Lagoa, será no próximo ano de
2016, novamente esquecido…

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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São Martinho
9
Depois do vinho ser provado
Nessa tradição de amor
O mais bêbado é colocado
Às costas num andor.
10
La vão todos com alegria
Com o bêbado pelo caminho
Percorrendo a freguesia
Em honra de São Martinho.

Por: João Silvério Sousa

——————————–—————–——

1
Depois da vindima linda
Que é feita com carinho
Essa é altura melhor ainda
Tempo de provar o vinho.
2
Tempo de abrir a cartola
Tempo de fazer a farra
Um tocando viola
Outro tocando guitarra.
3
Um tocando charamela
Ou até mesmo acordeão
Olhando para a torneira bela
Que alegra o coração.
4
Até quem toca os ferrinhos
Mais o tocador do pandeiro
Começa a piscar os olhinhos
Com o olho no vinho de cheiro.
5
Formou-se o grupo dos tocadores
A festa vai começar
Também estão os cantadores
Para a São Martinho cantar.
6
Ali cantem com carinho
Suas quadras com amor
Enquanto se prova o vinho
Cada vez com mais sabor.
7
Com suas vozes afinadas
E o povo todo junto
Começam as desgarradas
Ate mesmo em conjunto.
8
Viva querido São Martinho
Hoje não há artimanha
Viemos provar o teu vinho
Acompanhado com castanha
Na adega do vizinho
E o povo que nos acompanha.

Pub

11
Viva o grande São Martinho
Santinho com amor e ternura
As uvas a que fazem vinho
E o vinho nos leva à loucura.
12
Vai seguindo a procissão
Dando vivas aos gritos
O santo bêbado leva na mão
Um garrafão de cinco litros.
13
Ele vai sempre bebendo
Dizendo é disso que tanto gostas
Enquanto os outros vão gemendo
Com o São Martinho as costas.
14
Essa é uma velha tradição
Quando chega a prova do vinho
Ate se faz a procissão
Em honra de São Martinho.
15
São Martinho velho padroeiro
De uma longa tradição
Era um grande vinhateiro
Mas beber isso é que não.
16
São Martinho que acarinhas
As colheitas de vindimar
Cultivavas muitas vinhas
E davas o vinho a provar.
17
São Martinho de bom coração
Dava ao pobre castanhas e vinho
Daí vem a tradição
As festas de São Martinho.
18
Nos vinhais de São Martinho
Nesses tempos de antiguidades
Produzia se muito vinho
E de varias qualidades.
19
Guardem isso na memória
Ou ate mesmo no coração
Para quem não conhece a história
Dessa velha tradição .
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Como curar uma crise depressiva instantânea

Por: Pe. Nuno Maiato

——————————–—————–——

A depressão é uma doença e deve ser encarada
e tratada como tal. Não escrevo sobre esse grande
mal do século, que afeta entre 15% a 20% da população mundial, mas daqueles momentos ou dias em
que estamos desanimados connosco, com os outros
e com o mundo sem motivo grave. Refiro-me aos
momentos ou dias em que “acordamos com os pés
de fora”, em que “carregamos o mundo às costas” e
por isso queremos desistir de tudo e de todos, como
se, de novo, fossemos adolescentes entregues a uma
dor e tristeza sem igual.
Às vezes, vivo momentos ou dias numa tristeza do
tamanho do umbigo do mundo que estupidamente
me fazem esquecer da realidade de tantos homens e
mulheres que ao contrário de mim tem razões para
estar mal com a vida e nem assim estão. Para estes
não há tempo útil, nem espaço interior para crises
depressivas. Nada com um pouco de realidade para
curar um distúrbio egocêntrico. Admiro quem
independentemente das circunstâncias do quotidiano
sabe ser feliz, procuro ser e viver assim, por isso

longe e perto existem pessoas que me cativam
porque sabem viver sem dar valor a supostos dramas
e vivem as suas dores focados no essencial da vida.
Há também vezes que nem com este confronto
com conseguimos ultrapassar uma crise cheia de
nada e vazia de sentido. Nesses casos, o tratamento é
mais difícil, mas igualmente possível. Quando a tristeza é teimosamente só uma realidade minha, nada
como a caridade para curar o estado depressivo.
Também já joguei este segundo nível das crises
depressivas instantâneas. Muitas vezes tive o gosto
de vencer ultrapassar este nível, mas esqueço-me
noutras de como se faz. Sem dúvidas, com um exercício de caridade, isto é, com gestos e palavras de amor
gratuitos, sem esperar recompensa. Assim, conseguimos sentir o pulsar do coração do outro e o nosso
volta a bater com a normalidade de quem não estava
a viver para amar e por isso facilmente perdeu o
sentido de viver e deste modo deixou-se escravizar,
por um(s) instante(s), por um desanimo ou uma dor.
Não devemos esquecer que alguns dos nossos
dramas são de uma realidade «d’Quinta» categoria,
isso quando são dramas porque muitas vezes nem
isso é.
Numa das vezes em que fui curado pela caridade,
foi quando tive de abraçar alguém que estava desprovido de higiene básica há muitos dias e que necessitava, mais do que pão para a boca, de um abraço higiénico, daqueles que lava a alma. Ao ter a caridade de o
abraçar, senti-me igualmente abraçado e curado,
porque é no dar que recebe, é curando que se é
curado.
Nunca é a vez de nos curarmos de vez, mas aprendamos de vez a rezar – e a viver - como Francisco de
Assis: «Oh Mestre, fazei com que eu procure mais,
consolar que ser consolado, compreender que ser
compreendido…» Isto é caridade!

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

Cidade de Lagoa recebe II Gala de Ópera
A 14 de novembro, o Cine Teatro Lagoense
Francisco D'Amaral Almeida recebe a a II Gala de
Ópera, numa organização do Instituto Cultural Padre
João José Tavares (ICPJJT).
Depois do sucesso alcançado com a realização da
primeira edição, que decorreu em 2011, o departamento de música do ICPJJT decidiu avançar com uma
segunda edição.
O espetáculo consta de diversas Áreas de Óperas
Célebres. Serão interpretadas pelas sopranos Lagoenses Brígida Natália de Lima Ferreira, Cármen Subica,
Helena Ferreira, e pelos alunos do Conservatório
Regional de Ponta Delgada, Carina Andrade e Henrique Ferreira, assim como pelo Orfeão de Nossa
Senhora do Rosário, acompanhados pelo Quarteto.Com Mozart.
Segundo Palmira Bettencourt, diretora e responsável pelo departamento de música do Instituto, esta
gala surge em prol da cultura do concelho. “A finalidade é levar a cultura às pessoas, educando o ouvido,
sensibilizando-as para outro tipo de música clássica”.
Recorda a responsável que na primeira edição foram escolhidas Ópras em áreas alegres e românticas
que foram do agrado das pessoas. Numa perspetivava
pedagógica, e passados quatro anos da realização da
primeira edição, surge agora esta II Gala com outras
Óperas com 10 áreas, naquela que será uma edição
mais ambiciosa.
Em declarações ao Jornal Diário da Lagoa, Palmira
Bettencourt confessa que as expetativas são elevadas
e espera que a sala do Cine Teatro voltem a encher

como aconteceu na primeira edição do evento.
A II Gala de Ópera realiza-se no Cine Teatro
Lagoense Francisco D'Amaral Almeida, no próximo dia
14 de novembro, com início previsto para as 21h00.
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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!

Prescrição de dividas a
operadoras de
telecomunicações móveis
Nos dias que correm, é tão comum quanto essencial a contratação de serviços combinados de televisão, telefone e internet, os quais abundam no mercado, existindo várias operadoras que fornecem tais
serviços.
A Lei nº 5/2004, de 10 de Fevereiro – Lei das Comunicações Electrónicas, não estabelecia um prazo
de prescrição do direito aos créditos devidos pelo
fornecimento dos serviços, sendo que aplicou - se
por vários anos o prazo de 5 anos estipulado no art.
310º do CCIV.
Hoje e desde a publicação das Leis nº 12/2008 de
26 de Fevereiro e nº 12/2008 de 26 de Fevereiro,
que vieram alterar a Lei n.º 23/96, de 26 de Julho, os
serviços prestados de internet, telefone e comunicações móveis, entre outros, são considerados serviços
públicos essenciais e como tal, prescreve o direito ao
seu pagamento no prazo de seis meses contados a
partir do fornecimento desses mesmos serviços.
A jurisprudência, decisões dos tribunais superiores, quanto a esta matéria tem sido unânime no sentido de as dívidas relativas a estes serviços prescreverem se durante os seis meses subsequentes ao seu
fornecimento, não for demandado o pagamento do
preço pelos meios legais disponíveis .
Serve dizer que a recusa de pagamento do preço
em virtude da prescrição do mesmo não opera de
forma automática mas terá de ser sempre suscitada
em resposta à ação intentada pela operadora contra
o devedor.

Hélder Pimentel Medeiros
Advogado
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Apesar da grande variedade de alimentos, come-se cada vez pior
ser complicada. “ A alimentação tem de ser simples,
não é necessário ter grandes gastos para ter uma
alimentação mais saudável”, considerou.
Raquel Marinho semanalmente faz consultas no
Centro de Saúde de Lagoa, e a maioria dos casos que
lhe chegam às mãos são de crianças com problemas de
obesidade.
A nutricionista considera que esta é uma situação
que necessita de ser alterada.
Raquel Marinho recorda que as consultas são gratuitas, e qualquer pessoa pode fazê-la por iniciativa
própria.

A Roda dos Alimentos

A sessão de sensibilização decorreu no Cine Teatro Francisco Amaral D’Almeida.
Apesar da grande variedade de alimentos que se
podem encontrar atualmente, sendo que a maioria já
se cultiva nesta terra fértil açoriana, a verdade é que a
alimentação continua a ser deficiente.
Nas escolas, são muitas as crianças que apresentam
déficits de uma alimentação equilibrada e de fácil
constatação face ao número de crianças que apresentam níveis de obesidade.
Integrado no seu plano de atividades o Departamento Especializado de Orientação Pedagógica da
Escola Básica e Integrada de Lagoa organizou uma Sessão de Sensibilização, dirigida aos pais e encarregados
de educação, no âmbito do Dia Mundial da Alimentação, oficialmente assinalado a 16 de outubro.
Segundo a educadora Ermelinda Medeiros, o
encontro acabou por ser positivo, embora reconheça
que a presença dos pais ficou muito aquém do desejado e do esperado.
“O número reduzido de pais presentes acaba por
refletir a situação que se vive nas escolas”, considerou
em declarações ao Jornal Diário da Lagoa.
O principal objetivo da sessão passou por alertar
para a necessidade de uma alimentação saudável, principalmente nas crianças, uma faixa etária onde se
constata graves problemas nesta área, e para os
próprios professores acabou por ser positivo pois esta
é mau questão que é vivida diariamente nas escolas,
aumentando assim os conhecimentos para poder lidar
melhor com a situação.
A educadora considera que nunca se comeu tão

mal como se come agora, e não é por falta de alimentos, até porque, nos Açores, produzem-se muitos dos
alimentos que devem fazer parte da nossa alimentação
diária.
“Há situações que se deve alterar e estas sessões
ajudam a alertar para hábitos saudáveis. Há muita
informação, mas é preciso filtrar e perceber o que se
deve comer, como e quando”.
Ermelinda Medeiros considera que em casa as
crianças deveriam ter outros hábitos alimentares, mas
fruto de várias situações isso não acontece, e é de fácil
perceção, uma vez que a maioria das crianças comem
na escola e é percetível as dificuldades em comer
certos alimentos.
No âmbito da própria sessão de sensibilização, foi
possível perceber as dificuldades em educar para
comer saudável por parte de alguns pais.
Segundo a educadora, este é um processo que a escola
não se pode demitir, e tudo fará ao que estiver ao seu
alcance para ajudar numa melhor atenção ao assunto.

Caminhando para uma
alimentação saudável
Nesta sessão marcou presença a nutricionista
Raquel Marinho que, em declarações ao nosso jornal,
considerou que as crianças cada vez comem pior e
mexem-se pouco.
Segundo referiu, a ação de sensibilização teve por
base tentar mostrar que a alimentação não tem que

Coube a Sandy Mota explicar aos presentes como deve ser uma alimentação saudável.

Na questão sobre o que é a alimentação, a resposta, apesar de ser simples, acaba por levar a uma
exitação. A alimentação saudável é nem mais do que a
ingestão de alimentos naturais nas refeições diárias.
Na alimentação diária é necessário a absorção de
açúcares, carnes, ovos, hortaliças, frutas, legumes,
+leite, óleos, massas, raízes e tubérculos. A quantidade
necessária para a alimentação saudável varia para cada
organismo já que é levado em consideração vários
fatores, como o caso da altura, a idade, o peso, e a
saúde de cada indivíduo, além das atividades físicas
praticadas pelo mesmo.
Para uma melhor perceção, foi criada a Roda dos
Alimentos que divide cada tipo de alimento de acordo
com a necessidade de cada organismo.
Cada divisão compõe o nível de proteínas, carboidratos, gorduras, vitaminas, fibras, minerais e água que
estamos ingerindo através dos alimentos. Esses possuem grande importância para o funcionamento do
organismo.
Os carboidratos fornecem energia para o corpo;
As gorduras fornecem energia e auxilia no transporte
de vitaminas;
As vitaminas exercem função auxiliar no bom
funcionamento do organismo;
As fibras, em geral, normalizam o funcionamento
do intestino, controlam a glicose e o colesterol do
sangue e ainda dão a sensação de saciedade;
A água hidrata o organismo e auxilia no transporte
dos nutrientes.
Nunca é demais lembrar que todos os itens que
compõem a Roda dos Alimentos são importantes para
o organismo e devem participar da alimentação diária
de cada indivíduo.
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Nossa Senhora do Rosário saiu à rua cumprindo a tradição
Fotos: DL

De 11 a 18 de outubro decorreram
as Grandes Festas de Nossa Senhora
do Rosário, festividade que encerrou
as festas religiosas do concelho.
Ao longo de uma semana foram
várias as atividades desenvolvidas,
desde o religioso ao profano.
Como habitualmente, as festividades tiveram o seu início coma procissão de velas, no sábado, e no domingo
a procissão do Santíssimo. No recolher
a tradição cumpriu-se com a saída da
imagem de Nossa Senhora do Rosário
com a habitual procissão pequena em
torno da Praça.
Ao longo da semana decorreram
vários concertos musicais, entre os
quais, o concerto do Orfeão de Nossa
Senhora do Rosário.
O Orfeão de Nossa Senhora do
Rosário que é uma associação sem fins
lucrativos da cidade de Lagoa, constituída por um grupo musical que se
dedica ao estudo e interpretação da

música coral, de caráter sacro e profano. Foi fundado pelo pároco local Padre João Raposo Leite em 1999, tendo
o primeiro concerto sido realizado a 13
de outubro do mesmo ano, dirigido na
altura pelo maestro José Leite.
Constituído por cerca de 48 elementos, divididos em quatro naipes,
com idades compreendidas entre os
13 e os 73 anos de idade, tem como
maestrina, desde novembro de 2006,
Cármen Subica e por organista Patrícia
Varão. Para além da componente religiosa, solenizando as eucaristias da
paróquia, tem desenvolvido outras
atividades e realizado concertos de
caráter sacro e profano em várias localidades da ilha de S. Miguel, colaborando em iniciativas promovidas pelo
município de Lagoa.
As festividades culminaram com o
Cortejo de Oferendas, onde este ano
incorporaram 23 carros, e o Adeus à
Imagem de Nossa Senhora.

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

Junta de Freguesia do Rosário inaugura novo anexo para multiusos
Foto: DL

A Junta de Freguesia do Rosário
inaugurou um novo espaço, trata-se de
um anexo ao atual edifício que vem
suprimir uma lacuna da junta, ou seja,
a criação de um espaço que será
multisserviços.
Apesar de a junta ter um edifício
grande, a verdade é que 60% das
suas divisões estão disponibilizadas a
várias instituições.
Segundo o presidente da edilidade,
faltava espaço para arrumação de
algum material, e desde que tomou
posse, Gilberto Borges assumiu que
teria de haver este espaço. A opção
recaiu num anexo ao edifício.
Trata-se de uma obra executada
por administração, tendo sido uma

obra paga na totalidade pela junta de
freguesia, sem quaisquer outros
apoios.
Falando na inauguração do espaço,
a presidente da autarquia de Lagoa,
Cristina Calisto Decq Mota, destacou o
facto da Junta do Rosário ter o mérito
de ser a mais rentabilizada do concelho.
A autarca recordou que a Câmara
tem sido parceira das juntas, dentro
das suas disponibilidades, e destacou o
facto da Junta do Rosário ser uma
junta que de pauta por ter autossuficiência nos seus projetos, sendo um
exemplo de autogestão a seguir.

Página 08

ENTREVISTA

Diário da Lagoa | Novembro de 2015

Foto: DL

Secundária de Lagoa mantém aposta na formação de bons alunos
A Escola Secundária de Lagoa avançou este ano letivo com
o estudo de proximidade, a funcionar na Biblioteca Municipal
Tomaz de Borba Vieira, e que será estendido à Junta de
Freguesia do Rosário ainda no decorrer deste primeiro período.
Ao nível da oferta curricular a escola apresenta duas
novidades: um Curso Vocacional que se encontra a funcionar
no CDIJ-TREVO em Água de Pau e que conta com vinte alunos
que fazem a formação vocacional na Área da Eletromecânica,
da Cozinha e de Cabeleireiro, tendo iniciado também este ano
o Curso Profissional de Técnico Gestão do Ambiente, que veio
reforçar a oferta ao nível do Ensino Profissional.
O Jornal Diário da Lagoa esteve à conversa com Alexandre
Oliveira, presidente do Conselho Executivo da Escola Secundária de Lagoa que falou sobre as novidades para este ano letivo,
entre outros assuntos.
Alexandre Oliveira, presidente do Cons. Executivo da Secundária de Lagoa.
Diário da Lagoa - Que expetativas a
ESL tem para o novo ano letivo e quais
os desafios que se colocam para o
mesmo?
Alexandre Oliveira: As nossas expectativas para este ano letivo são sobretudo que seja mais um ano que esteja à
altura dos objetivos dos nossos alunos.
Ser mais uma etapa de crescimento
cumprida com sucesso onde cada um
consiga experienciar situações de aprendizagem que possibilitem crescimento.
Quando começa um ano letivo, e ao
longo do mesmo, lidamos com vários
grupos, tantos quantos aqueles que
compõem a comunidade educativa.
Em cada um deles as expectativas e preocupações são naturalmente diferentes:
Alunos, Encarregados de
Educação,
Professores, Assistentes Técnicos e Operacionais, Autarquia, enfim todos quantos gravitam em torno desta realidade
ESCOLA têm como preocupação fundamental obter sucesso no final do ano
letivo e que este percurso seja realizado
com boas condições de trabalho, em
segurança, num ambiente humano saudável.
Em cada ano letivo, o Conselho Executivo da Escola Secundária de Lagoa
comunga também de todas estas preocupações e tenta fazer com que cada dia
seja mais uma etapa cumprida num percurso que se quer percorrido com êxito.
O presente ano letivo começa sob o
desígnio do Plano ProSucesso e cumprir
com os seus objetivos é um dos desafios
maiores da nossa comunidade educativa. Digo comunidade educativa porque
este não é um objetivo que interesse
apenas ao conselho executivo. Todos
somos responsáveis pela sua execução
na medida em que falamos de conjunto
de ações a desenvolver que envolvem
todos quantos referi anteriormente. Não
podemos dizer que em anos anteriores
não se trabalhava para o sucesso, mas
neste ano letivo, e tendo em conta as
elevadas taxas de insucesso que se verificam, foi imperioso trabalhar objetivamente nesta direção.
Diário da Lagoa - Depreendo então
que para este ano letivo vamos ter algu-

mas novidades.
Alexandre Oliveira - Podemos dizer
que sim. Desde logo é importante saberse que a primeira novidade prende-se
com a preparação do próprio ano letivo.
Na verdade, durante o terceiro período
do ano letivo anterior fizeram-se algumas reuniões onde se sentaram à mesma mesa as escolas do concelho, a autarquia e a tutela com vista à preparação conjunta de um plano de intervenção educativo alargado. A Câmara Municipal de Lagoa lançou este desafio às
escolas do concelho porque também
está preocupada com os resultados e
também acredita que só um trabalho
conjunto entre as diversas entidades
poderá possibilitar a diferença.
Posso dizer que pela primeira vez, e
no decorrer desta ação, a equipa de
constituição de turmas do 7º ano de
escolaridade reuniu com os Diretores
das turmas de 6º Ano da EBI Padre João
José do Amaral para que se passasse
informação relevante, possibilitando a
constituição de turmas o mais funcionais
possível. Penso que esta foi uma ação
de extrema importância na medida em
que se aproveitou o conhecimento anterior dos alunos e das turmas com vista à
constituição de novos grupos, que se
pretende funcionais, com os quais se
pode desenvolver um trabalho profícuo.
Ainda no decorrer desta ação conjunta inter-escolas, e tendo em conta
que todas se encontram em processo de
revisão dos seus Regulamentos Internos
bem como de outros documentos orientadores, ficou definido que se procederá
à definição de algumas partes em comum para que não haja diferenças de
atuação em muitos dos aspetos comuns
da vivência escolar.
Continuando a falar de novidades,
temos, por exemplo, previstas diversas
atividades dirigidas aos encarregados de
educação, desde formação, colóquios e
dinâmicas em meio escolar para as quais
eles vão ser convidados. Pretende-se
que os encarregados de
educação se
envolvam efetivamente no acompanhamento dos seus educandos conhecendo
devidamente o trabalho que está a ser

feito. Vão ser convidados a conhecer o
grupo turma, a ver alguns dos conteúdos que já forma tratados e, lá para o
fim do ano letivo, ver muitos dos trabalhos que os seus educandos fizeram.
Outra experiência que se pretende
implementar neste ano letivo é a constituição do Conselho de Delegados de
Turma. Pretende-se valorizar e responsabilizar o representante de cada turma
por forma a envolver-se de forma efetiva todos os alunos, por exemplo, na
revisão do Regulamento Interno.
No presente ano letivo o 7º Ano de
escolaridade conta com a oferta de dois
tempos por semana para a realização de
atividades lúdicas de desenvolvimento
cognitivo.
Outra novidade é a implementação
da sala de estudo de proximidade que já
se encontra a funcionar na Biblioteca
Municipal Tomaz de Borba Vieira, às
quartas-feiras, a partir das 14h30 e que
contamos estender à Junta de Freguesia
do Rosário ainda no decorrer deste primeiro período.
Ao nível da oferta curricular temos
duas novidades: abrimos um Curso Vocacional que se encontra a funcionar no
CDIJ-TREVO em Água de Pau e que conta
com vinte alunos que fazem a formação
vocacional na Área da Eletromecânica,
da Cozinha e de Cabeleireiro. Refira-se
que esta parceria com a Casa do Povo de
Água de Pau já funciona desde o ano
letivo passado, mas este ano foi reforçada. Iniciou-se também este ano o Curso
Profissional de Técnico Gestão do Ambiente, que veio reforçar a oferta ao nível
do Ensino Profissional. Refira-se que no
presente ano letivo estamos com o Ensino Secundário repartido entre os Cursos
Científico-Humanísticos e Profissionais
na ordem dos cinquenta por cento. Para
além destes matemos a oferta curricular
do ano anterior.
Diário da Lagoa - A ESL costuma envolver-se noutros projetos. Sabemos o
quanto eles representam para a formação, para o desenvolvimento de cada
aluno. Este ano também vai ser assim?
Alexandre Oliveira - Numa palavra,
sim! Estamos ainda a concluir o nosso

Plano Anual de Atividades, mas posso
dizer que vamos, novamente, ter um
ano bastante preenchido. Para além de
alguns projetos anuais, este ano encontra-se em desenvolvimento um intercâmbio com uma escola da Suécia ao
nível do ensino secundário onde se vão
trabalhar áreas como a Biologia e as
Ciências Humanas. Encontra-se também
em fase de projeto outro intercâmbio de
matriz cultural com uma escola do norte
de Portugal e que provavelmente vai
trazer alguma animação ao concelho.
Diário da Lagoa - Decorrido que está
quase um mês de atividade, qual é o
balanço que faz destes primeiros dias?
Alexandre Oliveira - Neste momento podemos dizer que o balanço é positivo. Recebemos os alunos, Conselho Executivo e Diretores de Turma, à semelhança de anos anteriores em sessões
onde se esclareceram as regras de comportamento e onde se mostrou o que é
estar na Escola Secundária de Lagoa,
convidando todos os alunos a aproveitar
as condições físicas e humanas que a
escola oferece para alcançarem sucesso
em mais uma etapa do seu percurso
formativo. As aulas, os apoios educativos, a sala de estudo, tudo se encontra a
funcionar com normalidade.
Diário da Lagoa – Antes de terminar,
há alguma coisa que tenha ficado por
dizer?
Alexandre Oliveira - Há sempre alguma coisa mais que pode sempre ser
dita e acredito que não faltará oportunidade. Mas, já agora, gostava só de reafirmar algo que temos dito e que nestas
primeiras semanas de aulas já se confirmou. Assim, se é verdade que as solicitações que envolvem outras instituições
do concelho são muitas, não menos verdade que existe um bom relacionamento com essas mesmas, como sejam a
CPCJ de Lagoa, Instituto de Ação Social,
a PSP e a própria autarquia. Foram várias as solicitações e sempre obtiveram
resposta. Sabemos que nem sempre se
resolvem alguns problemas, mas fica o
registo da disponibilidade para intervir.

Diário da Lagoa | Novembro de 2015

REPORTAGEM

Página 09

A Escola Secundária de Lagoa promoveu, recentemente, três encontros sob o tema “Pensar a Educação”.
Tratou-se de uma jornada que contou com a
presença do Professor Jorge Rio Cardoso e teve três
momentos distintos, um para alunos, um professores e
outro para os pais e encarregados de educação.
No encontro com os alunos, o tema abordado foi
“Como melhorar os resultados sem stress?”, já com os
professores falou-se sobre “O professor do século XXI”.
Ambos os encontros decorreram no Auditório da
Escola Secundária.
Já o Cine Teatro Lagoense Francisco d’Amaral
Almeida recebeu a sessão destinada aos pais e encarregados de educação sob o tema “Como fazer do meu
filho um bom aluno?”.
Tratou-se de um evento que contou com a colaboração da Câmara Municipal de Lagoa e inseriu-se no
Plano de Ação Concelhio para a Educação que se tem
vindo a implementar no âmbito do Plano ProSucesso.
Com esta ação, que envolve três grupos de atuantes primários no processo de ensino/aprendizagem,
pretende-se lançar novas pistas de reflexão que visam
promover o sucesso educativo, revela fonte da escola.
O professor Jorge Rio Cardoso tem vindo a desenvolver uma ação pedagógica intensa junto de alunos,
pais e professores dando um contributo importante na
luta contra o insucesso. Esta foi a sua primeira deslocação aos Açores para apresentar e debater algumas das
suas propostas de trabalho com vista à obtenção de
resultados positivos. Em 2008, com o projeto “Ser Bom
Aluno – Bora Lá” propõe-se combater o insucesso
escolar em Portugal, oferecendo aos jovens ferramentas diferentes que lhes permitam construir o seu
próprio método de estudo e mostrando ser possível
alcançar bons resultados. “Pais à Beira de um Ataque
de Nervos” e “O Professor do Futuro” são mais dois
títulos do mesmo autor.

Insucesso escolar não é apenas
problema dos alunos
Em declarações ao Jornal Diário da Lagoa Jorge Rio
Cardoso mostrou-se agradado com as sessões realizadas na Lagoa. “O balanço é muito positivo, pois
falamos com os três públicos alvos, e nesta matéria, é
preciso recordar, não se pode agir apenas sobre os
alunos”.
Com os alunos “tentei passar-lhes a ideia de um
método de estudo que funciona e a necessidade de
terem algumas competências emocionais, ou seja,
serem resilientes, não se conformarem com os resultados, e mais que as notas, há que ter outros valores,
tais como a solidariedade, a lealdade, a honestidade,
tudo isso é muito importante”, referiu.

Fotos: DL

Escola promoveu encontros sob o tema “Pensar a Educação”

Sessão para os alunos que contou com a presença de várias turmas com auditório da escola lotado.
Em relação aos professores, Jorge Rio refere ter
abordado o seu livro “O professor do futuro” em que
devem os alunos devem agir em cooperação. “Um mau
aluno não é uma grande chatice mas sim deve ser um
desafio”.
O autor entende que se os jovens têm problemas
concentração, a musica é muito impropriamente, se
tem hiperatividade, a ginástica poderá fazer-lhes bem.
“Considero que os professoras agindo em cooperação
podem minimizar por exemplo estes aspetos, entre
outros”.
Mas Jorge Rio Mas recorda que se uma criança ou
jovem que venha de casa sem regras , está condenado
ao insucesso, sendo aqui o papel dos pais muito importante. “Um jovem sem regras e referências terá mais
dificuldade em se integrar”.
O responsável diz compreender do concelho de
Lagoa, da ilha e até do próprio país, sendo um contexto difícil e sem sem muitas perspetivas, com a falta de
emprego. “ Eu acredito que os jovens por vezes ficam
desmotivados, mas o caminho nunca pode ser parar e
não fazer nada”.
Jorge Rio diz que na Lagoa vê uma escola e uma
autarquia que não se conformam com este quadro e
que querem dar a volta a esta problemática. “Tive uma
experiência agradável em quem tentei procurar, com
os agentes, dar a minha opinião sobre este problema
que é muito grave para todos”.
O professor entende que há muito a ideia de que o
problema do insucesso escolar é apenas dos alunos,
mas não é bem assim. “Não podemos pensar que o
problema é sempre dos outros. Se um aluno tem

Os três livros do professor Jorge Rio Cardoso abordados nos encontros realizados na Lagoa.

insucesso escolar, um dia não vai ter emprego, vai
entrar por ventura na marginalidade e se eu for alvo
dos seu crimes, então o problema já é comigo”, refere,
acrescentando que não pode ser assim, “todos temos
de agir em cooperação e procurar minimizar estes
problemas”.
Para Jorge Rio Cardoso os pais têm um papel
fundamental e quando estes não passam regras aos
seus filhos, é quase certo que estas crianças depois
terão muitas dificuldades em respeitar o professor, e
os outros, achando que tudo está contra elas, acabando por ter atitudes de revolta. “Quando os pais não
ligam e desvalorizam este problema, não podem
passar a responsabilidade à escola”, considera o
professor, adiantando ser necessário mudar este paradigma.
“A escola não pode ser um depósito de alunos em
que os professores é que têm de ensinar e educar, tem
de haver respeito pela entidade que acaba por ser
importante para um melhor cidadão do amanhã. Para
uma boa integração dos jovens na sociedade todos
temos que ter uma função, e isso adquire-se em casa e
depois na escola”, diz o professor adiantando que “a
escola não pode fazer tudo, quando as famílias não
fazem esse esforço”
Reconhece que existem situações na sociedade que
não existem condições para que isso aconteça, por
diversos fatores, mas se houver uma responsabilização, será mais fácil mudar esta situação.
Quanto às reações face às sessões realizadas, Jorge
Rio diz terem sido positivas pois trataram-se de
sessões motivacionais onde todos acabam por tirar
alguma conclusão. “Não vamos mudar o mundo, mas
existem sempre exemplos inspiradores, e já teve vários
feedbacks de que alguma coisa mudou depois das
sessões que fiz”, referiu.
Jorge Rio fala do seu próprio exemplo, “quando
comecei na escola era mau aluno, situação que me
entristecia e que levou muitos anos a mudar, mas
houve um momento em que mudou, encontrei ao
caminho através do desporto, onde havia regras e
onde aprendi a vencer as contrariedades”, confessou.
Refere o professor que o exemplo dos jovens pode
ser outro qualquer, musica, teatro, desporto, dança,
ou seja, muita coisa existe que pode encantar pela
vida, o pior de tudo é não fazer nada, é estar conformado e deixar a vida passar.
“Esta é a capacidade que os alunos têm que ter
para se colocar no lugar do outro e poderem ser
melhores pessoas, sendo isto o mais importante de
tudo”.
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Canil Municipal com melhores condições para o bem-estar animal

Com capacidade para 86 cães e 22 gatos,
o Canil Municipal de Lagoa oferece agora condições para o bem-estar animal,
após as obras de que foi alvo e cuja inauguração ocorreu esta sexta-feira, dia 9
de outubro.
As obras de ampliação e de beneficiação, que tiveram um custo na ordem dos
40 mil euros, foram totalmente executadas por funcionários da autarquia.
Neste espaço foram criados ainda dois
espaços para animais de grande porte e
outras duas salas de isolamento. Foi ainda criado um gabinete para o médico
veterinário com as condições essenciais

para o desenvolvimento do seu trabalho.
De destacar ainda a criação de um espaço ao ar livre, com cerca de 200 mt2,
que servirá para os animais circularem
em liberdade.
Falando na inauguração do novo espaço,
a presidente da autarquia lagoense destacou o esforço que é necessário despender face ao elevado número que se
regista em termos de abandono de animais.
Números avançados pela autarca, em
2014 foram recolhidos cerca de 400
cães, sendo que, até setembro deste
ano, já foram recolhidos cerca de 350.

Cristina Calisto Decq Mota fala num novo paradigma em que, atualmente são
as próprias pessoas que acabam por
levar os seus animais para o canil, contrastando com anos anteriores em que a
autarquia recolhia os animais que eram
abandonados na via pública.
Segundo referiu, infelizmente as adoções não acompanham o elevado número de abandonos, este ano, apenas 115
animais foram adotados até à data, sendo um número muito insuficiente face
aos animais que estão no canil.
De recordar que o Canil Municipal de
Lagoa fica em condições de ser licenciado como Centro de Recolha Oficial de
Animais, pela Direção Regional da Agricultura e Desenvolvimento Rural, entidade da Região, com competência nessa
área, certificando o trabalho que o mesmo irá passar a desenvolver, e cujo processo já está em andamento.

Taxa de abate de animais
é elevada na Lagoa
Segundo o Médico Veterinário Municipal
e também Presidente do Conselho Regional de Médicos Veterinários dos Açores, a taxa de abate de animais no Canil
Municipal de Lagoa é elevado.
Segundo Miguel Amaral, o atual paradi-

gma de abandono de animais faz com
que muitos deles tenham que ser abatidos após o prazo legal de permanência
no canil, sendo que a permanência dos
animais ultrapassa largamente o prazo
estipulado por lei.
O médico veterinário, em entrevista ao
Jornal Diário da Lagoa, recorda que é
durante o verão que aumenta a entrada
de animais no canil, sendo esta problemática do abandono de animais muito
preocupante.
Na Lagoa, embora o número varie de
ano para ano, são abatidos, por eutanásia, entre 300 a 400 animais.
Miguel Amaral reconhece ser este um
número elevado, mas que é impossível
evitar face ao elevado número de animais que são recolhidos, contrastando
com a baixa adoção.
O médico veterinário espera que face
aos números as pessoas possam ter
consciência antes de abandonar o seu
animal, mas admite que também a população tem que ter um comportamento
de adoção responsável. “As pessoas têm
que saber gerir a reprodução dos seus
animais de companhia para evitar as
entregas excessivas de animais no canil,
e se não têm condições de ter um animal em casa, é preferível que não tenham, para evitar que mais tarde estes
sejam abandonados”.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Durante a sessão comemorativa do 25º aniversário
do Centro Sócio – Cultural de São Pedro, Lagoa,
foram homenageadas nove individualidades. Três
receberem diplomas de reconhecimento, sendo o
primeiro entregue ao Padre João Raposo Leite, que foi
um dos cofundadores desta instituição e o seu primeiro presidente da direção, cargo que ocupou até ao ano
de 2005. É Sócio Honorário do Centro Sócio – Cultural
de São Pedro.
Outro dos homenageados foi Délia Maria Silva
Melo Leite, cofundadora do centro, coordenadora das
atividades desenvolvidas durante a vigência do projeto
luta contra a pobreza ”Salto Nível”. Desde a fundação
da instituição foi membro da direção, primeiro como
vogal, depois como secretária. Em 2001 passou a exercer a vice-presidência e em 2005 foi eleita presidente
do centro, cargo que exerceu durante nove anos.
Também Aires Manuel Carvalho de Viveiros,
também cofundador da instituição integrando a direção desde o início, primeiro como secretário e depois,
a partir de 1994, como tesoureiro, função que assegurou ao longo de 20 anos, foi outro dos homenageados.
A instituição aproveitou este aniversário para
entregar ainda quatro Diplomas de participação a
outras tantas senhoras que são, neste momento, as
mais antigas a frequentar o Centro de Convívio, sendo
elas Maria Evangelina de Oliveira, Maria Isabel Cabral
Afonso, Jorgina da Costa Pires e Maria Evelina da
Costa. Com este diploma o Centro Sócio – Cultural de
São Pedro homenageou ainda as formandas mais antigas do Centro de Formação Sócio Familiar, sendo elas
Maria Isabel Correia, Ana Isabel Martins Eleutério e
Eduarda da Conceição Pereira.

“Creme do Mar” vence
3ª edição do Festival de Sopas

Foto: DL

Centro Sócio Cultural de São Pedro assinala o seu 25º aniversário

A Santa Casa de Santo António voltou a vencer o festival de sopas pelo terceiro ano consecutivo.
A Escola Básica Dr. Francisco Carreiro da Costa, na
freguesia do Rosário, foi o palco da 3ª edição do Festival de Sopas numa iniciativa promovida pelo Centro
Sócio Cultural de São Pedro, com a colaboração da
Câmara Municipal de Lagoa.
Pelo terceiro ano consecutivo o primeiro lugar foi
atribuído à Santa Casa da Misericórdia de Santo António da Lagoa, este ano com a sopa “Creme do Mar”.
Na edição deste ano foram 36 as sopas que estiveram à votação do público, tendo sido vendidos cerca
de 300 bilhetes, onde cada pessoa poderia provar as
várias sopas a concurso.
O “Creme do Mar” arrecadou 84 votos alcançando
assim o primeiro lugar. Em segundo e terceiro lugar,
em exequo, com 11 votos, ficaram o Império de São
Pedro com a “Sopa de Curgetes com Queijo e Fiambre”
e a “Canja” de Fátima Matos
Os vencedores foram agraciados com um diploma e
uma Terrina em cerâmica, enquanto os restantes participantes, além do diploma, receberam uma Tigela
também em cerâmica.
Neste festival, uma vez mais, além das sopas, os
visitantes tiveram a oportunidade de provar o sempre
famosos doces desde o arroz doce, malassadas, bolo

de chocolate, bolo de iogurte, tartes diversas, entre
outros.
De recordar que, o Centro Sócio Cultural de São
Pedro, com a realização deste festival de sopas, tem
por objetivo angariar fundos para que a instituição
possa continuar a desenvolver as suas atividades de
cariz social e que consistem sobretudo em ajudar e
prestar apoio aos mais desfavorecidos, contando, para
isso, com algumas colaborações, nomeadamente, de
outras instituições, de restaurantes e de particulares.
Nes te festival foi possível saborear diversas sopas,
como a sopa de peixe, de feijão branco, de abóbora,
de cenoura, de ervilha, de tomate, sopa de neto, de
coentros, da pedra, de ossos, de fava, caldo azedo,
entre muitas outras.
O Centro Sócio Cultural de São Pedro é uma Instituição Particular de Solidariedade social, sem fins lucrativos, de natureza associativa, com sede na freguesia de Nossa Senhora do Rosário e é constituído por
cinco valências: O Centro de Atividades de Ocupação
de Tempos Livres – CATL; O Centro de Formação Sócio
– Familiar; O Centro de Apoio Domiciliário; O Centro
de Dia / Convívio para idosos e Centro de Acompanhamento e Apoio Psico – Social.
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Operário vai ao Bessa na 4ª Eliminatória da Taça de Portugal

André Branquinho, o treinador da equipa principal do Clube Operário Desportivo.
O Clube Operário Desportivo (CNS) desloca-se ao
Bessa para defrontar o Boavista (I Liga) em jogo da 4ª
eliminatória da Taça de Portugal. Assim ditou o sorteio
da próxima eliminatória da prova rainha do futebol
português, agendada para 22 de novembro.
Em declarações ao Jornal Diário da Lagoa, o treinador dos fabris reconhece que o clube da Lagoa acabou
por ter azar no sorteio, pelo facto de jogar fora de
portas.
Quanto ao adversário, o técnico fabril admite o
super favoritismo do Boavista, mas o Operário irá lutar
para que a taxa reduzida de sucesso possa acontecer.
“A ambição é de ser feliz respeitando o adversário e
há que acreditar que no futebol tudo pode acontecer”,
refere o técnico admitindo que será muito difícil.
André Branquinho diz que a equipa vai agarrar com

força e ambição dignificando o melhor possível o
emblema fabril.
Recorde-se que a equipa liderada por André
Branquinho foi eliminada da prova na 4ª Eliminatória
da Taça de Portugal pelo Vizela.

Campeonato atribulado
A equipa do Operário não entrou da melhor forma
no Campeonato Nacional de Seniores. Na Série E, a
equipa da Lagoa ocupa atualmente a sexta posição
com 10 pontos, estando a seis pontos do líder da série
(classificação no final da 7ª jornada), embora tenha
um jogo a menos.
Este é um resultado diferente do que equipa

liderada por André Branquinho tem habituado os seus
adeptos nos últimos anos. Na época transata os fabris
lideravam a Série H com 15 pontos, enquanto na
época 2013/14 era primeiro da Série G com 17 pontos.
Um começo atípico e com vários fatores levaram a
que a equipa da Lagoa não tenha começado da melhor
forma.
Recorde-se que o atraso na calendarização da
prova levou a que nas primeiras jornadas tenha havido
dificuldades nas deslocações aéreas. A equipa do
Operário em 12 dias disputou quatro jogos, e a juntar
a tudo isto, uma equipa praticamente nova, com jogados numa média de idades também baixa. “Temos um
plantel praticamente novo, com muitas caras novas,
também novo na média de idades, mas estou convencido que a equipa tem margem de evolução e vai evoluir ainda mais”, refere em declarações ao Jornal
Diário da Lagoa.
André Branquinho diz estar convencido que a equipa procura a perfeição, sabendo que esta não existe,
mas os jogadores lutam por isso, e acredita que os
estes irão alcançar patamares superiores.
Quanto aos resultados, o técnico fabril diz não
estar completamente insatisfeito, já que a equipa tem
mostrado vontade de fazer cada vez mais e melhor, e
acima de tudo vencer jogos.
“Qualidade, agressividade e entrega têm de ser as
armas desta equipa”, destaca.
André Branquinho pede calma aos adeptos, aos
sócios e até à direção. Refere que não se estar permanentemente agarrado ao passado, mas sim ao presente. “É isso que temos que fazer, aproveitar as oportunidades que o clube deu, fazendo uma época positiva
que passa por garantir a manutenção o mais rápido
possível, esse é o nosso principal objetivo”, recordou.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Operário aposta forte na formação dos campeões do amanhã
O Clube Operário Desportivo há muito que aposta
na formação de jovens, não só para que sejam bons
futebolistas, mas também para que sejam os homens
do amanhã. Esta aposta foi reforçada este ano, onde o
clube decidiu colocar um técnico responsável por
formar os treinadores da formação do clube.
O clube lagoense volta a ter, na atual época
desportiva, jovens em todos os escalões, Traquinas,
Benjamins (Sub10 e Sub11), Infantis, Iniciados, Juvenis
e Juniores. Ao todo são cerca duas centenas de
atletas, um número que vai além do esperado.
Segundo o Vice-Presidente do clube da formação,
Fernando Furtado, não é fácil ter treinadores com
muita experiência, por motivos financeiros, mas como
o clube da Lagoa está habituado a fazer “muito com
pouco” continua apostado na melhor formação.
Aproveitando a ingressão do técnico Sandro
Medeiros na equipa técnica da equipa sénior, e aproveitando a sua vasta experiência, os fabris avançaram
para uma formação contínua dos treinadores das
camadas jovens.
Segundo Fernando Furtado, até aqui, cada treinador tinha a sua forma de trabalhar, mas o Operário
tem por objetivo ter uma única forma de trabalho,
para que os jogadores, ao longo da sua formação
possam trabalhar em sintonia, dando continuidade a
todo um trabalho que se quer para o clube da Lagoa.
O Vice-Presidente dos fabris já conta com 28 anos
de trabalho em prol do clube, e recorda que nos
últimos anos, esse trabalho de continuidade tem sido
possível, fruto também do trabalho que o técnico
André Branquinho tem feito, desde as camadas jovens.
Este ano o clube apostou forte no escalão de

Juniores, onde o objetivo é ser campeão. Fernando
Frutado acredita que nos próximos dois a três anos
este escalão poderá ver outros jogadores seus no
escalão sénior, como já tem acontecido, fruto desse
trabalho que tem sido desenvolvido, e reforçado esta
época.
“Dani, Fábio, João Ventura, Pedro Tavares, são
alguns dos exemplos de sucesso da formação do
Operário e que agora representam o clube na equipa
sénior. É este trabalho que queremos dar continuidade”, refere o responsável, assumindo que a vinda de
Sandro Medeiros para o Operário é sem dúvida uma
mais-valia para o clube da Lagoa.

O Vice-Presidente fabril considera que os títulos
são importantes, mas em primeiro lugar está a formação dos jogadores, porque depois disso os resultados
acabam por surgir, e é essa mentalidade que se quer
para o clube.
Fernando Furtado recorda igualmente que as
camadas jovens terão em breve melhores condições
de trabalho, furto das obras de melhoramento e requalificação dos antigos balneários, obra realizada
pela autarquia Lagoense que, com a nova presidência,
tem dado um outro olhar ao desporto concelhio.

Fernando Furtado e Gilberto Branquinho, Vice-Presidente e Presidente do clube da Lagoa.
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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.
09out15 - Foi detido, um indivíduo do sexo
masculino, de 27 anos, por tráfico de estupefacientes,
tendo sido apreendidas de 25.8 doses de haxixe, bem
como 135 euros em notas de uso corrente.
Foi detido, um indivíduo do sexo masculino, de 55
anos, por condução de veículo, sem habilitação legal.
Foi detido, um indivíduo do sexo masculino, de 26
anos, por condução de veículo, sem habilitação legal,
bem como foi detido, um indivíduo do sexo masculino, de 33 anos de idade por cumplicidade.
14out15 - Foi entregue sob detenção, um individuo do sexo masculino, de 20 anos de idade, por
tentativa de furto em residência, onde se introduziu
através de arrombamento de uma porta.
21out15 - No decurso de diligências de investiga-

ção, elementos das Brigadas de Investigação Criminal
da Esquadra da Lagoa, procederam à detenção, de um
indivíduo do sexo masculino, com 17 anos, junto à
Escola Secundária de Lagoa, pela posse de uma
soqueira, vulgo boxer, considerada uma arma
proibida.
No relatório da atividade policial, referente ao dia
21 de outubro, a PSP fez saber igualmente da detenção de um indivíduo do sexo feminino, de 37 anos,
por condução de um veículo, sem habilitação legal,
bem como foi detido, um indivíduo do sexo masculino, de 48 anos, por cumplicidade com dolo.
23out15 - Foi detido por tráfico de estupefacientes, um indivíduo do sexo masculino, de 27 anos,
tendo sido apreendidas 7.94 doses de haxixe.
25out15 - Foi detido por desobediência, um
indivíduo do sexo masculino, de 48 anos, por condução de veículo, encontrando-se a cumprir uma sanção
acessória de inibição de conduzir.
Foi detido, um indivíduo do sexo masculino, de 26
anos, por condução de um veículo, sob a influência de
álcool, com uma TAS de 1.35g/l.

____________________________________________________________________________________________

Exposição de pintura de Francisco Álvares Cabral

Foi inaugurada no Centro Cultural da Caloura, a
exposição de Pintura de Francisco Álvares Cabral
(1887/1947), que demonstra provas da cultura duma
época e evidencia o depoimento de uma vida.
Na Pintura de Francisco Álvares Cabral, nomeadamente na paisagem, evidencia-se uma serenidade

que também nos fala de um homem de bem e de um
caracter exigente que definiu a sua entrega ao
trabalho, sendo para ele, nas próprias palavras, “a
Pintura uma senhora a quem servimos, mas de quem
não nos servimos”.
Esta é uma Exposição que testemunha uma
época, em termos culturais, que é marca das elites
que ao tempo beneficiam de educação, formação e
informação nas terras açorianas. Especificamente em
termos artísticos, Francisco Álvares Cabral, demonstra uma época de atualizações junto dos centros em
que se afirmavam os fundamentais processos no
campo da Pintura, de que são testemunhos evidentes
os progressos atingidos após a sua estadia em
Munique, nas aulas com Walter Thor, pintor enquadrado nos conceitos do movimento designado por
Expressionismo Alemão. Nas suas paisagens, porém,
é possível sentir-se uma quietude passível de lembrar
o bucolismo do paisagista Ezequiel Pereira, que
também sabemos ter sido seu mestre.
A Associação do Centro Cultural da Caloura, com
o apoio da Câmara Municipal de Lagoa, e a colaboração prestada pelos descendentes do pintor açoriano,
tem a honra e a oportunidade de expor e acentuar a
qualidade da obra esquecida de Francisco Álvares
Cabral, assim como a marcada personalidade que
teve como Homem e como Artista.
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Freguesia do Cabouco (Lagoa)
João Carlos Tavares Pacheco
Nasceu: 02-02-1952
Faleceu: 06-10-2015

Vila de Água de Pau (Lagoa)
Maria do Espírito Santo Oliveira
Nasceu: 13-05-1935
Faleceu: 06-10-2015

Vila de Água de Pau (Lagoa)
Maria dos Anjos Matos Costa
Nasceu: 23-01-1922
Faleceu: 10-10-2015

Freguesia de Nª Sª do Rosário (Lagoa)
Maria Isabel
Nasceu: 08-07-1928
Faleceu: 12-10-2015

Freguesia de Santa Cruz (Lagoa)
Maria Valdemira da Costa Ponte
Nasceu: 19-09-1944
Faleceu: 14-10-2015

___________________________________________

Soluções do Passatempo
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HORÓSCOPO
Carneiro (21/3 a 20/4)
A vida afetiva confere um
período de relações muito prósperas e
permite colher com abundância o que
semeou adequadamente.
A nível profissional tem todas as condições para atingir os seus objetivos e
aplicar na prática todos os conhecimentos adquiridos.
Touro (21/4 a 21/5)
A vida afetiva instável exige
uma atitude calma, de forma a harmonizar as relações, evitando pacientemente alguns desentendimentos.
A nível profissional vai conseguir
superar problemas importantes e, em
breve, surgirão mudanças significativas
no trabalho.
Gémeos (22/5 a 21/6)
A vida afetiva marca a
necessidade de agir com cautela, essencialmente, precisa enfrentar as situações com diálogo frontal e claro.
A nível profissional deverá assumir
novas responsabilidades no trabalho,
que podem provocar grandes alterações no seu destino.
Caranguejo (21/6 a 23/7)
A vida afetiva oscila entre a
necessidade de proteção e a dificuldade
em mostrar os sentimentos. Contudo,
evite decisões impulsivas.
A nível profissional é crucial manter a
tranquilidade e, aproveitando a
abundante imaginação, poderá realizar
os seus sonhos.
Leão 24/7 a 23/8)
A vida afetiva reflete grande
força de vontade e flexibilidade de
raciocínio, permitindo desenvolver novas formas de relacionamento.
A nível profissional podem surgir ideias
divergentes e, certamente, é fundamental analisar racionalmente todas as
opiniões.
Virgem (24/8 a 23/9)
A vida afetiva abre um novo
ciclo, excelente para consolidar
relações e confiantemente vai atrair
associações muito prósperas.
A nível profissional a conjuntura
apresenta novos contatos relevantes,
que ajudam a concretizar importantes
projetos na carreira.

Balança (24/9 a 23/10)
A vida afetiva anuncia
novas oportunidades e serenamente vai
estabelecer relacionamentos bastante
auspiciosos e encantadores.
A nível profissional arrisque corajosamente em novos projetos e coloque em
prática toda a sua sensibilidade para as
questões humanas.
Escorpião (24/10 a 22/11)
A vida afetiva mostra
grande energia que permite abandonar
o passado e transformar a sua atitude,
conduzindo a novas decisões.
A nível profissional alguns assuntos
ficarão finalmente clarificados, permitindo-lhe agir de forma mais segura no
futuro.
Sagitário (23/11 a 21/12)
A vida afetiva algures
desgastante acusa algumas preocupações e terá dificuldades de concentração em encontrar soluções válidas.
A nível profissional tente ser mais lógico
na abordagem direta de questões de
trabalho e afaste quaisquer despesas
supérfluas.
Capricórnio (22/12 a 20/1)
A vida afetiva estimula
associações serenas, sem pressões nem
disputas e possibilita um mútuo crescimento na relação a dois.
A nível profissional a avaliação é
constante e, no quotidiano, procure
aceitar sugestões diferentes da sua
opinião.
Aquário (21/1 a 19/2)
A vida afetiva determina
boas evoluções no âmbito sentimental
e consolida a relação amorosa, trilhando o rumo desejado.
A nível profissional terá a força de vontade ideal para superar situações desfavoráveis e conseguirá afirmar o seu
pensamento.
Peixes (20/2 a 20/3)
A vida afetiva perspetiva
desfechos favoráveis para os seus
problemas familiares e, com fé, encontrará relações harmoniosas.
A nível profissional começa um período
de progresso na carreira, alicerçado
principalmente na renovação da autoconfiança.

LOCAL/ PUBLICIDADE

Foto: DL

Semáforos desligados na Atalhada

Os sinais luminosos há muito que estão desligados na zona da Atalhada. Uma situação que deixa estranheza
face à sua própria utilidade naquele local. Foram poucas as vezes que os sinais funcionaram.
___________________________________________________________________________________________

Lagoa já possui Associação de Pescadores
A Presidente da Câmara Municipal de Lagoa, a
convite da comunidade piscatória, esteve presente na
reunião de instalação dos órgãos sociais da
“Associação de Pescadores de Lagoa – Bom Porto”, a
mais recente associação criada no Concelho de Lagoa.
Trata-se de uma associação se fins lucrativos, com
o objetivo de estabelecer relações e promover a cooperação entre as mais diversas entidades locais,
regionais ou outras ligadas ao mar, revela uma nota
da autarquia.
A jovem “Associação de Pescadores de Lagoa –
Bom Porto”, quer ser um agente que facilite o acesso
à informação, que identifique os problemas inerentes
ao sector piscatório, procurando apoiar e encaminhar
nas soluções para a resolução desses problemas no
concelho, bem como acompanhar e apoiar na organi-

zação de processos de candidatura, de projetos de
apoio à pesca ou outros mecanismos de cooperação
financeira.
Na ocasião, a presidente da autarquia congratulou
essa iniciativa, reconhecendo que faltava na Lagoa
uma associação que desse força às reivindicações do
sector e que, naturalmente, também virá contribuir
para o engrandecimento do associativismo empresarial do Concelho de Lagoa, para projetar a imagem da
ligação da Lagoa ao mar e como também para a
dinamização, em geral, desse sector económico.
A Associação de Pescadores de Lagoa Bom Porto
será presidida por Verónica Almeida, tendo como vice
-presidente Emanuel Cordeiro. Da direção fazem ainda parte Bruno Soares, Manuel António da Costa
Pádua e Paulo Adriano Ponte Martins.

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

Voto de louvor a Carlos Vicente Dutra
Após 32 anos de serviço, Carlos Vicente Dutra
Borges, deixou a Repartição de Finanças da Lagoa, no
início do mês, passando agora a desempenhar funções
na Direção de Finanças da cidade vizinha de Ponta
Delgada.
Esta saída coincidiu com a entrada de um novo
Chefe de Finanças na Lagoa, José Adriano dos Santos
Medeiros, que já se encontra ao serviço, tendo apresentado cumprimentos na passada semana à Presidente da Câmara Municipal de Lagoa.
Pub

Para Cristina Calisto Decq Mota, presidente da
Câmara Municipal da Lagoa, Carlos Vicente sempre se
destacou pela sua simplicidade e humildade, assumindo-se perante os lagoenses como uma figura carismática, reconhecido por todos pelo seu trato atencioso e
profissional.
Em jeito de reconhecimento, a Câmara Municipal,
em sua reunião de 12 de outubro, aprovou, por unanimidade, a atribuição de um voto de louvor endereçado a Carlos Vicente Dutra Borges.
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ÚLTIMA

Há um ano foi assim

Há um ano, na segunda edição impressa do
nosso jornal, demos destaque ao aniversário do
Centro Sócio Cultural de São Pedro.
Falamos do canil municipal, que previa melhorias nas condições para os animais, assim como
chamamos a atenção para a falta de civismo em
Água de Pau, que levava a junta a recolher quase
uma tonelada de lixo em várias grotas e ribeiras. Na
primeira página destacamos ainda os objetivos do
Santiago FC par a época.
Nesta edição recordamos o protocolo assinado
entre este jornal e a Biblioteca da Escola Básica e
integrada de Agua de Pau; abordamos o tema das
dependências; e entre outros, destacamos a homenagem que o PSD Lagoa fez a antigos dirigentes.
Pub
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