
Fátima Varão é a única mulher bonecreira em funções na Lagoa.  
Mantém a tradição agarrada à paixão por esta arte.  

Paixão pelo que faz 
mantém arte viva 
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Tomada de posse da  
Associação de Pais da  

EBI de Lagoa  
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Autarquia atribui Bolsa 
de Estudo “Jovens à   
Descoberta” na ESL 
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Camadas da Formação 
mantém jovens ligados 
ao desporto na Lagoa 

 BOAS  FESTAS 



EDUCAÇÃO/  EBI-ÁGUA DE PAU 

 Caros leitores o concurso “O Leitor 
do Mês” já está de volta! Desejamos a 
todos um esplêndido ano letivo e que 
participem cada vez mais no nosso     
concurso! A leitora vencedora do mês 
de outubro foi a aluna Tamara Raposo, 
da turma do 5.º A. 
 
Prof.ª Ana:— Bom dia Tamara! 
Tamara: — Bom dia! 
Prof.ª Ana: — Em nome da equipa da 
biblioteca quero dar-te os parabéns por 
teres sido a leitora vencedora do mês de 
outubro! 
Tamara: — Obrigada! 
Prof.ª Ana:— O que te levou a participar 
no nosso concurso? 
Tamara: — Eu concorri porque gosto 

muito de ler e já no ano letivo passado 
participei duas vezes. 
Prof.ª Ana: — Muito bem! És um exem-
plo de que devemos ser persistentes… 
Tamara: — É verdade! 
Prof.ª Ana: — Quando adquiriste o gos-
to pela leitura? 
Tamara: — Gosto de ler desde o primei-
ro ciclo, assim que comecei a ler. 
Prof.ª Ana: — Para ti ler é importante? 
Tamara: — Sim, porque sou curiosa e 
gosto muito de aprender. Para mim um 
livro é uma companhia e também        
faz-me sonhar. 
Prof.ª Ana: — Onde costumas ler? 
Tamara: — Em casa, no meu quarto 
tenho uma estante cheia de livros; na 
biblioteca durante a hora do almoço e 
também enquanto espero pelo autocar-
ro. 
Prof.ª Ana: — O que te levou a escolher 
A Menina do Mar? 
Tamara: — Li um excerto num manual 
do primeiro ciclo e fiquei com muita 
curiosidade de conhecer a história. 
Prof.ª Ana: — O que achaste da obra? 
Tamara: — A Menina do Mar correspon-
deu às minhas expetativas e tornou-se o 
meu livro preferido. 
Prof.ª Ana: — Qual foi a parte da histó-
ria de que mais gostaste? 
Tamara: — Foi quando a Menina do Mar 

reencontrou o rapaz na festa do Rei do 
Mar. 
Prof.ª Ana: — Qual foi a tua persona-
gem preferida? Porquê? 
Tamara: — O rapaz porque ele é aventu-
reiro e curioso. 
Prof.ª Ana: — Identificas-te com alguma 
das personagens da história? 
Tamara: — Sim, com a Menina do Mar 
porque ela vive no fundo do mar e eu 
adorava ter a experiência de conhecer o 
mundo aquático. Eu tenho uma relação 
muito especial com o mar, gosto de na-
dar e sinto-me bem à beira mar. 
Prof.ª Ana: — Nesse caso, a Tamara 
gostaria de ser “uma menina do mar”, 
mas com uma biblioteca repleta de li-
vros na sua gruta. 
Tamara (sorridente): — Seria bom! 
Prof.ª Ana: — Fizeste um lindo desenho 
da história. Consideras importante a 
ilustração no livro? 
Tamara: — Sim, porque ajuda-nos a 
perceber melhor a história. 
Prof.ª Ana: — Quais são os teus livros 
preferidos? 
Tamara: — A Menina do Mar, a colecção 
dos ciclos: O Ciclo do Azeite, O Ciclo do 
Leite e o Ciclo do Pão… 
Prof.ª Ana: — O que achas da nossa 
biblioteca? 
Tamara: — Eu gosto da biblioteca, acho-

a bonita e tem muitos livros. 
Prof.ª Ana: — O que gostarias de ser 
quando fores mais crescida? 
Tamara: — Eu gostaria de ser veteriná-
ria porque adoro animais. 
Prof.ª Ana: — Interessante! Então qual 
foi o animal da história que mais gostas-
te? Justifica. 
Tamara: — O caranguejo porque é ele 
quem cozinha e faz vários pratos 
Prof.ª Ana: — Consegues também ima-
ginar-te a dedicar-te à escrita? 
Tamara: — Sim, consigo imaginar-me a 
escrever histórias. 
Prof.ª Ana: — Se tivesses de oferecer 
um livro a um (a) amigo (a), qual esco-
lherias? 
Tamara: — Eu ofereceria A Menina do 
Mar porque é o meu livro preferido. 
Prof.ª Ana: — Gostaria que completas-
ses a seguinte frase: Um livro é… 
Tamara: —“…a minha vida”. 
Prof.ª Ana: — Espero que continues a 
participar no nosso concurso e desejo 
que consigas realizar todos os teus so-
nhos, incluindo a tua viagem ao fundo 
do mar! 
Tamara: — Obrigada! 
Prof.ª Ana: — Obrigada pela tua entre-
vista e até à próxima! 
Tamara: — Adeus!  
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 “Ungali” foi a palavra secreta 

que transportou, no passado dia 5 

de novembro no auditório da EBI 

de Água de Pau, os meninos de 

cinco turmas do 1º ciclo da escola 

para uma aventura na selva africa-

na entre animais sapientes e cora-

josos, incapazes de, nas palavras 

da autora convidada, ficar “de   

patas cruzadas”. 

 Título do conto da Porto Edito-

ra promovido pela Rede Regional 

das Bibliotecas Escolares através 

do projeto Ler+, “Ungali” encantou 

os alunos presentes, que tiveram 

nesta sessão o privilégio de assistir 

à   recriação da história pela sua 

autora. Elsa Serra cativou a assis-

tência com a sua energia e expres-

sividade, pedindo, ao longo da 

sessão, a colaboração dos espeta-

dores atentos: qual era o animal 

mais alto da selva? E o que seria 

aquela bola verde com uma coisa       

castanha por baixo avistada pela 

girafa? Com uma vasta formação 

em teatro e dinamização da leitu-

ra, a escritora e contadora de    

histórias interpretou de    modo 

divertido personagens como o leão 

sonolento, a velha tartaruga e a 

gazela esquecida, com as suas    

vozes, gestos e sons, o que origi-

nou algumas gargalhadas entre o 

público entusiasmado. 

 Animados pela possibilidade de 

conhecer a escritora, os alunos 

envolvidos na sessão, juntamente 

com os seus docentes, antecipa-

ram a exploração da obra com a 

realização de algumas atividades 

de pré-leitura e a preparação de 

questões que colocaram à convi-

dada no final da sessão. Souberam 

que Elsa Serra é contadora de his-

tórias desde 1999 e que dinamiza 

ateliês de escrita criativa e de    

expressão dramática dirigidos a 

vários mediadores e animadores 

de leitura.  Colabora com      

inúmeras entidades no âmbito da 

leitura e representou Portugal no 

11.º Encontro de Contadores de 

Histórias, na Feira do Livro de    

Buenos Aires em 2006. 

 Para além de Ungali, a autora 

já publicou vários livros a que    

aludiu quando questionada sobre 

a sua obra e as suas preferências 

relativamente ao que já escreveu. 

A este propósito, deu destaque à 

sua      primeira obra, O Senhor das 

Barbas Brancas, publicada em 

2003, e mencionou a sua última, 

Monstra, cujo lançamento ocorre-

rá muito em breve e que fala sobre 

os medos que todos temos. 

 Elsa Serra falou ainda dos seus 

livros e autores preferidos, confes-

sando a sua paixão por Fernando 

Pessoa, de como se tornou escrito-

ra e das suas inspirações para o 

que escreve, em particular, para o 

conto que apresentou. Explicou 

que esta história tradicional é ori-

unda do Quénia e que começou 

por contá-la   antes de a escrever. 

O seu título, as suas origens, a sua 

magia fascinaram-na desde o    

primeiro contacto e alimentam, 

segundo a autora, a sua vontade 

de continuar a contar esta e outras 

histórias. 

 “Ungali”, uma palavra que   

parece música, é, ao que parece, 

segundo Elsa Serra, o nome de 

uma região do Quénia ou de um 

alimento deste país. Certo é que 

no final da história percebemos a 

verdadeira   dimensão de “Ungali”: 

é uma palavra mágica que incenti-

va à leitura, estimula o imaginário 

infantil e faz as coisas acontece-

rem. Nesta tarde de leitura,      

promovida pela Rede Regional de 

Bibliotecas Escolares, a    magia de 

Ungali até fez chover em Água de 

Pau. 

A equipa da BE  

Encontro com escritora Elsa Serra na EBI-Água Pau 
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 No âmbito do projeto Eco-Escolas, no dia 11 de 
novembro, a turma A do 8.º ano de escolaridade da 
Escola     Básica Integrada de Água de Pau realizou 
um passeio pedestre às “nascentes de Água de 
Pau”. Esta iniciativa foi realizada em parceria com o 
Clube Desportivo Escolar de Água de Pau e com a 
colaboração da Junta de Freguesia e dos Serviços 
Municipalizados de Água e Saneamento de Ponta 
Delgada. Visou dar a conhecer o património que 
caracteriza a área abrangida pelo percurso, através 
da observação, no local, das formações geológicas, 
da flora, da    fauna e respetivos habitats, bem como 
interligar a riqueza natural à interpretação ambien-
tal e ao desporto de natureza, que potenciam a   
riqueza de um   património diversificado. Ao longo 
do percurso os participantes tiveram    oportunidade 
de observar algumas   espécies endémicas da flores-
ta Laurissilva, como é exemplo a urze ou vassoura 
(Erica azorica) e algumas espécies invasoras, como 
são exemplo a conteira ou roca-de-velha 
(Hedychium gardnerianum) e a faia-do-norte ou 
incenso (Pittosporum undullatum). Exploraram,  
ainda, o local “Grota do Lanço”, que constitui um 
importante conjunto de nascentes de água que 
abastecem a cidade de Ponta Delgada, remontando 
a sua edificação ao ano de 1984. 
 Assim, os intervenientes – grupo constituído por 
17 alunos e 3 docentes, agradece a colaboração 
indispensável para a concretização desta actividade, 
a primeira de seis iniciativas que irão ser desenvolvi-
das ao longo do ano letivo, com o intuito de conhe-
cer a Área       Protegida para a Gestão de Habitats 
ou Espécies de Água de Pau e a Área      Protegida de 
Gestão de Recursos da       Caloura – Ilhéu de Vila 
Franca do     Campo. 

As docentes 
Hermínia Rodrigues e Odília Mancebo  
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À espera ... 

 No dia em que esta crónica for 

publicada, já terá sido discutido na    
Assembleia Municipal de Lagoa, o Plano 
e Orçamento proposto pelo Executivo, 
para o ano de 2016. 
 Porém, é pouco provável que exista 
alguma alteração à dita proposta, dada a 
maioria que o Partido Socialista tem 
neste órgão Autárquico. Assim, podere-
mos tomar como certos as medidas e os 
valores que vão ser apresentados à 5ª 
Sessão Ordinária da Assembleia  Munici-
pal. 
 Como é sabido, o orçamento do   
corrente ano de 2015, que foi apresen-
tado no ano anterior, pelo executivo 
liderado, então, pelo Eng. João Ponte, 
foi, à semelhança de anos anteriores, 
antecedido de conversações que leva-
ram a um acordo, entre os diversos    
partidos com assento na Assembleia 
Municipal de Lagoa. 
 Por essa razão, o orçamento que 
decorre ainda este ano, foi aprovado 
pela maioria dos elementos que com-
põem a oposição neste concelho. 
 De entre várias questões, ficou     
acordado que o executivo iria incluir no 
seu plano de investimentos, a iniciar em 
2015, a requalificação da Zona Marítima 
de Santa Cruz, no sentido de dar outra 
dignidade aquele espaço; 
 A recuperação do polidesportivo de 
Santa Cruz, pois a prática de desporto 
nesse local, torna-se cada vez mais    
perigosa, dado o atual estado de degra-
dação daquele equipamento. 
 E a atribuição de uma verba necessá-
ria para a conclusão do Edifício Poliva-
lente de Santa Cruz, que tem por objeti-
vo, receber as diversas instituições     
daquela freguesia. 
  Em relação ao Edifício Polivalente de 
Santa Cruz, penso que o prometido foi 
cumprido, pois a informação que dispo-
nho é que esta estrutura está prestes a 
ser inaugurada e assim, Santa Cruz e a 
Lagoa, ficam com um moderno edifício, 
polivalente e que dará apoio às suas 
instituições, que bem merecem, pois 
muito têm trabalhado no sentido de 
elevar o nome da Lagoa e divulgá-lo fora 
de portas. 
 Quanto ao Polidesportivo de Santa 
Cruz, as coisas já não se passaram de 
igual forma. O Equipamento continua a 
ser um péssimo cartão de visita para as 
pessoas que diariamente visitam o    
concelho, desde logo a Biblioteca      
Tomás Borba Vieira, que fica mesmo ao 

lado.  
 Na realidade, o valor acordado para 
as necessárias reparações, foi orçamen-
tado, mas, mesmo assim a obra acabou 
por não se fazer. A única conclusão que 
se pode tirar é que não houve vontade 
política em resolver essa obra. Quer seja 
do anterior, quer seja do atual   executi-
vo. Para além da obra em si ser impor-
tante, há que referir que o objetivo do 
PSD e do CDS, quando votou a favor do 
orçamento, ao abrigo do    acordado, era 
que a obra se executasse em 2015 e não 
em 2016, como aparece novamente 
orçamentada. 
 Por último, falemos das terras da 
Lagoa de Baixo ou a baixa de Santa Cruz. 
 O executivo acordou com a oposição, 
que iria finalmente resolver o problema 
daquele lugar. 
  Na verdade, a verba orçamentada, 
foi de apenas 90.000 euros, o que por si, 
não é significativo, mas, no entanto, deu 
um sinal que a partir de agora aquele 
projeto faria parte das preocupações de 
investimento da Câmara. 
 O ano de 2015 está a terminar e ao 
que parece, nem tão pouco, existe um 
projeto para aquele espaço. Ou seja, 
passado um ano, ainda nem sabemos o 
que vai ser da baixa de Santa Cruz. 
 Numa altura, que tanto se fala em 
turismo, numa altura em que a própria 
Camara Municipal de Lagoa, admite que 
existem mais pessoas a visitar o conce-
lho, não seria de dar alguma celeridade 
a este processo?  
 Foram criadas comissões, feitas    
reuniões em com certeza pedidas opini-
ões. Mas o que é verdade, é que mais 
uma vez o executivo não cumpriu com o 
acordado e atirou para a frente esta 
obra, que há mais de 15 anos vem sendo 
adiada. 
 Para este Local, já esteve previsto 
uma marina, uma praia natural, uma 
praia artificial, um bairro social, um    
hotel, etc, etc. e, ainda não sabemos o 
que fazer.  
 Penso que não estou muito longe da 
realidade se disser que aquele local é 
importante para “virar” Santa Cruz para 
o mar. Para isso, é preciso melhores 
acessos, ajardinar os espaços abandona-
dos, criar condições para a prática de 
diversos desportos, especialmente os 
relacionados com o mar, isso sem falar 
em hotéis e marinas. 
 Este espaço tem um enorme poten-
cial turístico para o concelho, e só é   
pena que ainda não tenha feito parte 
das prioridades de investimento da   
Câmara Municipal de Lagoa. 

 Sejamos claros: “democracia” 

significa, na sua génese, “poder do 
povo”. A expressão grega que conjuga 
os dois termos opõe-se a 
“aristocracia”, o poder reduzido a uma 
franja privilegiada de cidadãos. 
 Ao longo dos tempos, os conceitos 
evoluíram para uma formulação 
“político-partidária” que varia de país 
para país, com múltiplas interpreta-
ções e, sobretudo, variadíssimas      
formas de tornar prático o nobre     
conceito etimológico do termo. 
 Em Portugal, nos últimos 41 anos, 
o regime democrático provocou oscila-
ções na composição da Assembleia da 
República, mas privilegiou sempre 
(emanando esse sentido do voto popu-
lar) um “arco” de dois partidos. PS e 
PSD dividiram responsabilidades,    
enquanto CDS (só mais recentemente 
CDS/PP) foi a “muleta” utilizada para 
coligações pré-eleitorais ou de incidên-
cia parlamentar, no sentido de viabili-
zar soluções governativas. 
 Ao Presidente da República compe-
te zelar, fundamentalmente, pelo    
correto funcionamento das institui-
ções. Ele é, por definição, o garante 
desse mesmo funcionamento regular, 
não se podendo (não devendo, pelo 
menos...) sobrepor-se à vontade popu-
lar expressa na eleição de deputados à 
Assembleia da República. 
 Porque é exatamente disso que se 
trata: numa eleição legislativa, o     
cidadão é chamado a eleger os seus 
representantes ao parlamento, através 
de listas correspondentes a vinte e 
dois círculos eleitorais (os dezoito    
distritos de Portugal Continental, os 
Açores, a Madeira, e os círculos eleito-
rais da Europa e de Fora da Europa). 
São deputados que representam o 
povo, e cuja correlação de forças na 
Assembleia da República deverá ditar 
a formação de governos estáveis e de 
legislatura. 

 Aqui chegados, importa sublinhar 
que a emergência da “criação de     
protagonistas”, da rapidez de circula-
ção e difusão de informação e, inclusi-
vamente, da concorrência direta dos 
diversos “media” provocou, na prática 
e nos últimos anos, uma alteração 
significativa à verdadeira génese, à 
base dos sistema democrático (e que, 
obviamente, continua a vigorar em 
Portugal): ao invés dos deputados, 
suscita-se frequentemente a ideia de 
que os portugueses são chamados, em 
sede de eleições legislativas, a eleger 
um... primeiro-ministro. Nada mais 
errado, embora, reconheçamo-lo,    
profundamente enraízado no subcons-
ciente de muitos eleitores... 
 Ora é esta pequena e decisiva 
“nuance” que baliza todas as ideias, 
todos os comentários e todas as      
teorias de apreciação e análise à atual 
situação política portuguesa, 
“apimentados” pelos silêncios, pela 
gestão dos “timings”, pelos 
“soundbites” e pelo sentido de oportu-
nidade (ou de oportunismo...) de cada 
fação, de cada partido, de cada eleito. 
 Não me restam dúvidas de que 
Portugal elegeu, a 4 de outubro, 230 
deputados à Assembleia da República. 
Foi esse o sentido com que os eleitores 
se dirigiram às mesas de voto. Foi essa 
a “vontade expressa”, de que resultou 
uma maioria relativa de uma coliga-
ção, a mesma que havia governado 
Portugal com maioria absoluta e, por 
isso, absolutamente legitimada pelo 
voto popular, nos últimos quatro anos. 
 Ora o mesmo não sucede neste 
momento. Sendo a Constituição clara a 
esse respeito, e projetando a 
“governabilidade” como conceito    
emanado pela composição do hemici-
clo, resulta-me claro, transparente e 
absolutamente óbvio que a alternativa 
apresentada pelo PS, BE, PCP e PEV é 
legítima, escudada no espírito e na 
letra da lei, e não representa nenhum 
– rigorosamente nenhum – “assalto ao 
poder”, como pretendem fazer crer os 
“spin doctors” da coligação entre PSD 
e CDS/PP. É em sede parlamentar que 
se devem, em caso de ausência de 
maioria absoluta de deputados de uma 
força política, encontrar as soluções 
que permitam encarar com sustenta-
ção uma legislatura. 
 Acresce que a atitude de Cavaco 
Silva, em todo o processo, tem sido 
lamentável. Mas não surpreende:    
Cavaco é o pior inquilino do Palácio de 
Belém do regime democrático em    
Portugal. O seu conceito de democra-
cia tem sempre rimado com hipocrisia. 

Democracia e hipocrisia 

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

Pub 

Por: Rui Menezes 
——————————–—————–—— 

Baia de Santa Cruz. 
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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! 
 

Prazo de garantia de bens 
móveis - A compra de           

viaturas usadas 
 
 O Regime Jurídico da Venda e Garantia de Bens 
de Consumo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 67/2003, 
de 8 de abril, alterado pelo Decreto-Lei no 84/2008, 
de 21 de maio, estabelece os prazos de garantia    
aplicáveis aos bens móveis adquiridos por consumi-
dores a profissionais, leia-se empresas cuja atividade 
corresponde à venda dos supramencionados bens. 
 Assim, estabelece tal regime o prazo de dois anos 
de garantia, contado a partir da data da compra do 
bem (eletrodomésticos, computadores, etc.), para o 
consumidor denunciar ao vendedor quaisquer      
defeitos, avarias, inconformidades relativas às suas 
especificações após venda do bem negociado. 
 O consumidor pode exigir a reparação, substitui-
ção, redução do preço ou em última análise a        
resolução do contrato e devolução do preço pago 
pelo bem defeituoso. 
 Ora, este prazo de garantia pode ser reduzido 
para um ano, caso comprador e vendedor assim o 
entendam, mas tal redução apenas tem eficácia se 
constar de documento escrito. 
 As viaturas usadas têm prazo de garantia de dois 
anos, apenas se aplicando o prazo de um ano a partir 
da compra da mesma, se ambos acordarem nessa 
redução do prazo geral e de acordo com forma legal 
que vincule ambos. 
 Sem prescindir, o vendedor obriga-se a usar de 
objetividade e exatidão ao apontar todas as caracte-
rísticas da viatura bem como as reais condições de 
utilização mesma, sendo que pode ser responsável 
pela sua reparação ou substituição caso omita       
alguma inconformidade com a qual o consumidor, ao 
adquirir a mesma, não tenha conhecimento. 
 
  
 

Hélder Pimentel Medeiros 
     Advogado  

helderpimentelmedeiros@gmail.com  
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 A Casa da Cultura Carlos César irá acolher, a partir 
de janeiro um curso de Crochet, ministrado por Nélia 
Botelho.  
 Numa iniciativa da Câmara Municipal de Lagoa, o 
curso de crochet terá uma carga horária total de 30 
horas, e decorrerá todas as sextas feiras, em horário 
pós laboral, das 19h30 às 21h30, e como já habitual 
naquele equipamento público. 
 De referir que, o curso de formação já se encon-
tra com as inscrições todas preenchidas, o que levará 
o Município a agendar mais uma edição do curso 
num futuro próximo. Esta é uma formação que surge 
no seguimento de outras já, anteriormente, promovi-

das pela Autarquia, como é exemplo do workshop de   
Patchwork, Tricot, curso de bonecos de presépio, 
entre outras e que tem sido solicitado pelas senhoras     
lagoenses e de outros concelhos que têm, de facto, 
manifestando grande satisfação na concretização dos 
mesmos. 
 A autarquia lagoense aposta, assim, em mais uma 
iniciativa de caráter artesanal que visa incentivar a 
aprendizagem de artes artesanais que já marcaram 
tempos antigos, e considerando a época natalícia, 
podem proporcionar aos munícipes a possibilidade 
da realização de prendas originais. 

 Chega ao calendário o mês 

de dezembro. Há 46 anos desem-
barcava na estação de comboios 
do Fundão um soldado açoriano.  
 A ida para a guerra colonial 
arrancou-o da ilha, até Angola. 
Para trás ficou a família, os amigos, 
a sua terra. Consigo levou o desejo 
de um dia viver a alegria do regres-
so.  
 O itinerário obrigava a que 
fizesse uma paragem pelo conti-
nente lusitano. Era altura de natal, 
estava sozinho em Lisboa, e apete-
cia-lhe o aconchego de um lar   
conhecido. Pôs-se pelos caminhos-
de-ferro em direcção à aldeia de       
S. Francisco de Assis, para passar a 
consoada com um casal que em 
tempos conhecera na ilha. A parti-
da do barco que o levaria ao desti-
no de guerra - estas guerras que 
mais não fazem senão trucidar e 
marcar quem as vive - obrigou a 
que partisse daquela aldeia, na 
manhã de 25 de dezembro, em 
direção à capital. O percurso impli-
cava uma paragem de largas horas 
no Fundão. Sem nada que fazer 
para entreter o tempo, deu os     
passos que apetecem dar sempre 
que pisamos terras desconhecidas.  
 Era 25 de dezembro, já o disse, 
e o açoriano estava à sua mercê, 
numa cidade que respirava silên-
cio. Estava ele a ver uma montra 
quando se aproximou um jovem 
de catorze anos intrigado por ver 
um soldado solitário naquele dia. 

 Lá o homem lhe explicou que 
vinha dos Açores, de Ponta Delga-
da. Ante a informação, o rapaz 
prontificou-se a levá-lo a casa de 
uns conhecidos que julgava natu-
rais daquela cidade. Na realidade 
eram de Ponta Delgada, mas da 
ilha das Flores; não bastou serem 
do mesmo arquipélago, é que uma 
ilha está a ocidente, outra a orien-
te: e essa distância pode ser um 
oceano. Após a conversa de       
circunstância, fecharam a porta. O 
rapaz ficou desconcertado, e mes-
mo que o soldado insistisse que 
ficaria bem, o desconsolo que 
aquele sentia não havia forma de 
mingar. Levou-o para a sua casa. 
 No fim do dia, partia o açoriano 
do Fundão, com os acenos de    
despedida de dezenas de pessoas 
da família e amigos do jovem que 
dele se foram despedir à estação. 
 Naquele momento, o ilhéu 
sentiu-se um continente inteiro, 
com a certeza de que era sim     
possível sentir-se em casa, mesmo 
longe dela.  
 Este relato acompanhou-me ao 
longo da minha vida, ouvi-o       
inúmeras vezes do meu pai, um 
loquaz contador de estórias. Con-
tava-o quase sempre por esta altu-
ra, o ponto de partida era o mes-
mo: “vou contar-te a mais bela 
história de natal”. O destaque ia 
constantemente para o rapaz que 
com a sua atitude altruísta conse-
guiu que o soldado se sentisse 
menos ilha. 
 Das minhas leituras natalícias 
de infância fazem parte Charles 
Dickens e Hans Christian Andersen, 
para citar apenas alguns, mas o 
meu lado esquerdo leva-me a    
concordar com o meu pai, sobretu-
do por ter sido ele o homem a ape-
ar no Fundão a 25 de Dezembro de 
1969. Muito provavelmente o    
então jovem de catorze anos não 
se recorda deste episódio, mas o 
seu gesto permanece intacto na 
memória de quem o recebeu, e é 
contado até aos dias de hoje como 
a mais bela história de natal.  
 Os dias são apressados, vive-
mos distraídos no tanto que há 

para fazer. Paradoxalmente, como 
diz Tolentino Mendonça, nós que 
“inventamos o tempo, nunca     
temos tempo”.  
 Chegam-nos relatos de tragé-
dias, quase diariamente, que nos 
transtornam. No entanto, muitas 
vezes permanecemos indiferentes 
com os que sofrem e estão próxi-
mos… E para com estes era fácil 
ter um gesto para atenuar a dor ou 
melhorar o seu dia. Vem-me à   
memória um excerto do Ditador 
de Charlie Chaplin “preocupas-te 
com a guerra que está do outro 
lado do mundo (…) mas não falas 
com o teu vizinho e não te impor-
tas”.  Importa que nos importe-
mos, importa cultivar a humanida-
de, o bem-querer, e isso pode    
começar pelos que estão próxi-
mos, sem nos mantermos alheios, 
obviamente, do que se passa no 
mundo. É que um gesto, um sim-
ples gesto de generosidade pode 
ficar na memória de quem o      
recebe e, quiçá, ser transformado 
num conto, no mais belo para a 
pessoa que o vive.  
 
 

Fotografia de Fernando Resendes 

O mais belo Conto de Natal 

Por: Teresa Viveiros 
——————————–—————– 

Casa da Cultura acolhe curso de Crochet 
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Pais querem melhores infraestruturas escolares para os seus filhos  

 Tomaram posse, recentemente, os membros da 
Associação de Pais e Encarregados de Educação da 
Escola Básica e Integrada de Lagoa, que abrange as 
escolas das freguesias do Rosário, Cabouco e Santa 
Cruz. 
 Em declarações ao Jornal Diário da Lagoa a presi-
dente recorda que o objetivo desta Associação passa 
fundamentalmente pela defesa e a promoção dos pais 
e encarregados de educação, em tudo o que respeita 
ao exercício do direito que lhes assiste de participar na 
educação dos seus filhos ou educandos. 
 Uma das principais preocupações vai no sentido do 
melhoramento das infraestruturas do 1º ciclo e escola 
sede no concelho, o que segundo Susete Benevides 
urge resolver, principalmente na escola sede. 
“Segundo sabemos só estão previstas intervenções em 
2017, até lá temos que unir esforços e contribuir para 
minimizar alguns dos problemas estruturais existen-
tes”. 
 A direção da Associação de Pais da EBI de Lagoa 
tem assim várias atividades previstas que passam pelo 
zelo da Qualidade da Educação dos alunos; representar 
os Pais e Encarregados de Educação nos Órgãos de 
Gestão da Escola, participando de forma ativa nas reu-
niões mensais do Conselho Pedagógico, nas trimestrais 
da Assembleia de Escola e Equipa Multidisciplinar; reu-
nir sempre que necessário com o Conselho Executivo 
da Escola, representantes das Turmas, órgãos autár-
quicos ou outras entidades, contribuindo assim para a 
melhoria de qualidade do ensino e bem-estar dos    
alunos; informar e sensibilizar os Pais e encarregados 
de educação para a importância da relação Escola/
família; fomentar atividades de carácter pedagógico, 
cultural, social, desportivo, bem como colaborar nas 

festas e outras atividades promovidas pela Escola; 
manter    atualizada a página/blog da Associação de 
Pais e Encarregados de Educação; manter contatos 
com todos os Pais e Encarregados de Educação através 
de endereço eletrónico, bem como outros contatos 
mais personalizados; assegurar um ponto de encontro 
de auscultação dos eventuais problemas ou sugestões 
de todos os pais e encarregados de educação; promo-
ver uma parceria efetiva com toda a comunidade esco-
lar (alunos/pais e encarregados de educação/
professores/auxiliares da ação educativa). 
 De referir ainda que esta associação existe desde 
2009. 
 Deixamos a lista dos membros que fazem parte da 
associação. 
 

Assembleia Geral: 
Presidente – Suzana Goulart Costa 
Secretário – Emília Correia 
Secretário – Ana Luísa Machado 
Direção: 
Presidente – Susete Benevides 
Vice-Presidente – Fátima Marta 
Secretário – Maria Odete Cabral 
Secretário – Pedro Rodrigues 
Tesoureiro – Susana Cabral 
Conselho Fiscal: 
Presidente – Ana Paula Melo 
Vogal – Paulo Ferreira 
Vogal – João Almeida 
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 O Clube Europeu da EBI de Água de 

Pau pretende, no âmbito da Dimensão 

Europeia da Educação, envolver os    

alunos no projeto de construção euro-

peia, através da promoção de um me-

lhor conhecimento da União Europeia, 

das suas instituições e das suas políticas, 

bem como participar na discussão de 

temas relacionados com os desafios 

europeus da atualidade, como a inter-

culturalidade e mobilidade no espaço 

europeu. 

 Outro objetivo do Clube prende-se 

com conhecimento de vivências do quo-

tidiano de outros países europeus, aten-

dendo aos seus hábitos, tradições,    

vivências e realidades socioculturais, 

contributos decisivos para o alargamen-

to de mundividências que reforçam o 

sentido de pertença e a entidade       

cultural dos seus membros, no aprofun-

damento do conceito de si próprio, dos 

outros e do mundo. 

 Para atingir os objetivos referidos 

anteriormente, estão planificadas ativi-

dades que decorrerão em três momen-

tos distintos. Assim, numa primeira fase, 

serão realizados trabalhos de pesquisa, 

em grupo e em pares, sobre o processo 

de construção da unidade europeia – da 

fundação à consolidação da União Euro-

peia – desde a primeira comunidade 

europeia resultante do pós II Guerra 

Mundial, com destaque para o Plano 

Shuman, que instituiu a Comunidade 

Europeia do Carvão e do Aço (CECA), em 

Maio de 1950, passando pelo Tratado 

de Roma (1957), pela entrada de Portu-

gal na CEE e o Ato Único Europeu 

(1986), pelo Tratado de Maastricht 

(1992) ou entrada do EURO, em 2002, 

até à Europa dos 28 com o estudo das 

suas instituições e símbolos europeus. 

Os trabalhos serão apresentados em 

cartazes e a publicados no blogue do 

Clube (http://

clubeeuropeuaguadepau.blogspot.pt/), 

uma poderosa ferramenta de informa-

ção e comunicação, que já conta com 

cerca de 40 mil visualizações desde a 

sua criação, em 2013. A partir de janei-

ro, prevê-se que o Clube se envolva num 

projeto eTwinning, comunidade euro-

peia de aprendizagem, através de uma 

plataforma colaborativa, com alunos de 

Inglaterra, sobretudo para o comple-

mento de palestras que se realização 

sobre temáticas relacionadas com a 

interculturalidade e mobilidade no espa-

ço europeu: fenómenos migratórios, 

refugiados e acolhimento. O último    

momento do Clube, para este ano,    

reporta-se à terceira edição do projeto 

“Os Açores e a Europa”, que tem como 

principais objetivos compreender o con-

texto social, político e geográfico dos 

Açores, enquanto região Ultraperiférica 

da Europa e promover a mobilidade 

geográfica de jovens açorianos, enquan-

to experiência estimulante, enriquece-

dora e estruturante do sentido de     

identidade açoriana e de cidadania    

europeia. Este projeto, que surge da 

continuação do trabalho desenvolvido 

pelo Clube, nos anos letivos 2013/2014 

e 2014/2015 e que levou mais de       

cinquenta jovens de Água de Pau ao 

Parlamento Europeu e à Comissão Euro-

peia, em Bruxelas, em 2014, e ao Parla-

mento Europeu, em Estrasburgo, em 

2015, será finalizado com uma visita a 

Londres, em Inglaterra, local conhecido 

pelas suas características de acolhimen-

to e diversidade cultural. 

 A apresentação pública do Plano de 

Atividades do Clube Europeu para o ano 

letivo 2015/2016 decorreu no auditório 

da EBI de Água de Pau, dia 27 de       

novembro de 2015, e contou com a   

presença da Diretora Regional de Educa-

ção e da senhora Presidente da      Câ-

mara Municipal de Lagoa e foi seguida 

de uma palestra sobre a crise dos refugi-

ados, a proferir pela senhora     eurode-

putada Sofia Ribeiro. Após esta sessão, 

os pais e familiares dos membros do 

Clube participaram num jantar de 

Thanksgiving. 

O Coordenador do Clube Europeu 

José Carlos da Silva Pereira  

____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Clube Europeu da EBI de Água de Pau - Os Açores e a Europa III 
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 O Cine Teatro Lagoense Francisco D’Amaral Almei-
da foi palco para a realização da II Gala de Ópera, nu-
ma organização do Instituto Cultural Padre João José 
Tavares (ICPJJT). 
 Esta segunda edição voltou a ser um sucesso, tal 
como sucedeu com a realização da primeira edição, 
que decorreu em 2011. 
 Tendo como organizador o departamento de músi-
ca do ICPJJT, o espetáculo constou de diversas Áreas 
de Óperas Célebres. Foram interpretadas pelas sopra-
nos Lagoenses Brígida Natália de Lima Ferreira, Cár-
men Subica, Helena Ferreira, e pelos alunos do Conser-
vatório Regional de Ponta Delgada, Carina Andrade e 
Henrique Ferreira, assim como pelo Orfeão de Nossa 
Senhora do Rosário, acompanhados pelo Quarte-
to.Com Mozart. 
 Segundo Palmira Bettencourt, diretora e responsá-

vel pelo departamento de música do Instituto, esta 
gala surge em prol da cultura do concelho. “A finalida-
de é levar a cultura às pessoas, educando o ouvido, 
sensibilizando-as para outro tipo de música clássica”. 
 Recordou a responsável que na primeira edição 
foram escolhidas Óperas em áreas alegres e românti-
cas que foram do agrado das pessoas. Numa perspeti-
vava pedagógica, e passados quatro anos da realização 
da primeira edição, surge agora esta II Gala com outras 
Óperas com 10 áreas, naquela que foi uma edição mais 
ambiciosa. 
 Em declarações recentes ao Jornal Diário da Lagoa, 
Palmira Bettencourt confessou que as expetativas 
eram elevadas tendo acabado por ser superadas. A 
sala do Cine Teatro Lagoense voltou a encher para 
assistir a mais uma noite memorável. 

Cineteatro encheu para a II Gala de Ópera da Lagoa 

Fotos: CML 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________Pub 
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 Nos Açores, a produção de bonecos em barro para 
o presépio começou no século XIX, sendo esta uma 
tradição do concelho de Lagoa, São Miguel, e que se 
mantém até aos dias de hoje. 
 Num concelho onde já foram muitos os bonecrei-
ros, inscritos atualmente estão apenas dois, sendo um 
deles é Fátima Varão, a única mulher que se dedica a 
esta arte na Lagoa. 
 Uma arte que aprendeu com o seu já falecido mari-
do, ainda nova. 
Segundo conta ao Jornal Diário da Lagoa, aprendeu 
sentada ao lado dele, foi adquirindo o gosto e foi aper-
feiçoando a sua técnica. 
 Há quase quarenta anos que se dedica a esta arte e 
destaca que “um boneco para ficar como deve de ser, 
leva muito tempo”. 
 Fátima Varão lembra o momento em  que fez o 
seu primeiro boneco de barro, que acabou por não 
correr bem, acabou por partir o molde. Em resposta 
após o sucedido disse na altura que “atrás deste mui-
tos virão” e assim foi. 
 Depois do seu marido falecer, acabou por dar conti-
nuidade a este trabalho minucioso com amor e dedica-
ção. 
 As formas dos bonecos foram todas feitas pelo seu 
marido, sendo que, quando se dedicou aos bonecos 
mais pequenos, para o presépio de lapinha, é que fez 
os moldes. Todos eles em gesso. 
Fátima Varão recorda, ao longo da entrevista, o dia em 
que tudo começou mais a sério, com a venda dos    
bonecos. 
 Foi por altura das Festas de Nossa Senhora do Rosá-
rio, em que era preciso enfeitar o Carro de Oferendas, 
e as ideias já escasseavam, pois ano após ano, era      
preciso inovar. Foi então que se lembrou de levar al-
guns bonecos feitos para a a oferenda e, durante o 
cortejo, ir fazendo os tradicionais bonecos de presépio. 
E assim foi. O sucesso foi tal que nunca mais parou até 
hoje. 
 São bonecos para praticamente todas as situações, 
e mais vão surgindo conforme as solicitações. Pescado-
res, figuras de folclore, romeiros, Igreja, foliões, nasci-
mentos, animais, fontanários, etc, etc... 
 A bonecreira reforça que este é um trabalho      
composto por várias fases. “Um boneco não fica feito 
de uma para a outra”. 
 Todo o trabalho é feito em sua casa, à exceção da 
cozedura do barro que é feito num forno adquirido 
pela autarquia e que serve de apoio aos artesãos       
locais. 

 Fátima Varão tem passado também por algumas 
escolas da ilha, para mostrar como se faz os bonecos 
em barro. Também já esteve nos EUA para mostrar 
esta arte secular. 
 Nesta entrevista, é fácil perceber que Fátima Varão 
gostaria de ver a continuidade do seu trabalho, mas é 
algo que não tem a certeza pois, na sua família, nin-
guém demonstra o interesse em continuar com esta 
arte, pelo menos para já. 
 Mas uma coisa é certa, irá continuar, enquanto 
puder, a fazer os seus bonecos. 
 Reconhece que já se vendeu mais bonecos de         
presépio do que se vende atualmente, mesmo assim, a 
sua arte está espalhada por vários países, desde Brasil, 
Itália, França, Espanha, EUA, Canadá, entre outros.  
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Única mulher bonecreira na Lagoa mantém arte secular 
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Fátima Varão a única mulher bonecreira na Lagoa, matéma  arte agarrada à paixão. 
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 Em cada Natal, o menino Jesus 

convida-nos a renascer, com Ele, para a 
autenticidade da vida,      princípio e 
fim da nossa existência. Mas é cada vez 
mais difícil nascer de novo, numa man-
jedoura de valores e afetos intempo-
rais porque vivemos numa    sociedade 
que nos quer fidelizar às coisas e não 
às pessoas, razão de ser da vida. 
 Recebi uma carta de um Banco a 
sugerir-me um empréstimo para que 
eu possa oferecer-me, pelo Natal, 
“tudo o que o que me deixa mais feliz”. 
Proposta tentadora, mas desnecessária 
para a minha felicidade. Multiplicam-se 
as campanhas e anúncios publicitários 
para nos fazer acreditar que isto e 
aquilo são realmente necessários para 
o nosso bem-estar individual e familiar. 
Resistimos a algumas propostas 
(porque é impossível dizermos sim a 
todas) mas     acabamos por nos com-
prometer com aquela proposta, de 
uma campanha de Natal, que nos    
promete    vantagens e preços irrecusá-
veis, porque “era mesmo o que eu    
estava a precisar”. Depois de papelada 
e mais papelada, assinamos contrato. 

“Felizes da vida”, recebemos sms pro-
mocionais até nos fartarmos.   Chegado 
o dia em que queremos romper o con-
trato porque o dinheiro já não chega 
para tudo ou porque simplesmente 
não queremos mais aquele serviço ou 
tarifário… descobrimos que atualmente 
é mais fácil e rápido um divorcio entre 
pessoas, do que entre      pessoas e 
coisas. 
 De fato há uma tendência, por um 
lado, de desburocratizar as relações 
humanas, o que em tese é    muito 
bom, mas na pática simplificámo-las 
até ao ponto de as podermos esvaziar. 
Nada de compromissos duradoiros, de 
fidelidade sem prazo, porque com   
alguns dizem esses são valores “de 
antigamente”. Por outro lado, as coisas 
ganham um valor desmedido, irreal, 
por vezes capaz de nos fazer pensar 
que os compromissos que a que temos 
de sermos fiéis são com elas, as coisas. 
 Não estaremos a aceitar, com mais 
facilidade, a austeridade de uma baga-
gem «low cost», do que  alguma  restri-
ção na relação com os outros? Nas     
viagens do consumismo, aceitamos que 
nos ditem as regras, façam imposições, 
porque sem essas as coisas não dão 
certo. Enquanto nas viagens dos afe-
tos,    queremos que tudo dê certo sem 
regras ou privações. 
 É por isso que, neste Natal vou   
divorciar-me de algumas coisas, para 
poder viver apenas em união de facto 
com as mesmas, sem compromisso 
nem contratos. Apenas quero ser fiel à 
vida, às pessoas: a mim, aos outros e 
ao menino Jesus. Ele veio e vem fazer 
aliança com a Humanidade, contigo e 
comigo. Por isso, quando Ele me disser, 
mais uma vez, de junto do altar do pre-
sépio: ”aceita esta aliança como sinal 
do meu amor e da minha fidelidade”, 
eu vou responder-lhe … sim aceito! 

Neste Natal…Vou divorciar-me 

Por: Pe. Nuno Maiato 
——————————–—————–—— 
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— O Natal Aproxima-se 

1 
Se é que bem me lembro 

Essa história sem igual 
A vinte e cinco de Dezembro 

Vem a festa do Natal. 
 

2 
Todos esperam com amor 

Um Natal com alegria 
Esperando o Salvador 
Filho da Virgem Maria. 

 
3 

Uma festa com lembranças 
Onde se faz muitas merendas 

Para alegria das crianças 
Que esperam suas prendas. 

 
4 

Uma festa de ouro fino 
Em família com alegria 

Recordando o Deus menino 
Filho da Virgem Maria. 

 
5 

Nos arredores da Judeia 
Terra de grande valor 
Em belém da Galileia 

Onde nasceu o Salvador. 
 

6 
Natal é viver e amar 

Natal é não ter malícia 
É viver e recordar 

Uma festa Natalícia. 
 

7 
Natal é festa de paz 

Onde as famílias se juntem 
Natal é olhar Para traz 

Pelo menino perguntem. 
 

8 
Natal é amor profundo 

Recordar os tempos de além 
Natal é olhar pró mundo 
É amar quem nada tem 

Oferecendo mais a fundo 
O coração a alguém. 

9 
Natal é amar com carinho 
Natal ´´e justiça que ajuíza 

Natal é nunca deixar sozinho 
Todo aquele que precisa. 

 
10 

Viver o natal é amar 
Viver o natal é fazer bem 

Viver o natal é compartilhar 
Com aquele que nada tem. 

 
11 

Natal é festa de amor 
Natal é tempo de fé 

É recordar o Salvador 
Jesus Cristo de Nazaré. 

 
12 

Natal é recordar Jesus 
É abrir nosso coração 

É também olhar prá cruz 
Ver a nossa Salvação. 

 
13 

Natal é para quem chama 
Natal é ver a luz 

Natal é para quem ama 
O nascimento de jesus. 

 
14 

Natal é ser amigo 
Natal é ser inteligente 
Natal é não dar castigo 
A quem está inocente. 

 
15 

Mais uma quadra vos digo 
E em frases tudo junto 
Não amar só um amigo 

Mas amigos em conjunto. 
 

16 
No tempo que era criança 

Nunca levava isso a mal 
Só tinha na minha lembrança 

Essas festas do natal. 
17 

Natal festa de amor sem fim 
Natal lindo e formoso 

Natal não é só para mim 
Natal lindo e orgulhoso. 

 
18 

Nestas festas de amor 
Vamos á missa á igreja 
Recordar nosso Senhor 

Em qualquer parte que seja. 
 

19 
Termino com amor sem igual 

Com o coração aberto a fundo 
Desejando um bom Natal 
Aos pobres deste mundo. 

Por: João Silvério Sousa 
——————————–—————–— 

 Caras e caros lagoenses, 
 
 Passados 9 meses como Presidente 
da Câmara   Municipal de Lagoa é    
chegada a quadra natalícia,     tempo 
de excelência para a reflexão e sobre-
tudo     momento oportuno para vos 
dirigir uma mensagem de esperança e 
solidariedade. 
 Na verdade, há palavras que utiliza-
mos todo o ano, mas que ganham mai-
or significado no Natal!   É o caso das 
palavras que referenciei: esperança e 
solidariedade. 
 Mas porque não falar de confiança, 
responsabilidade e espírito de entrea-
juda? São palavras positivas que têm a 
capacidade de se transformar em     
gestos e atitudes. 
 Porque sou uma pessoa optimista, 
estou convicta que este Natal nos     
proporcionará não só momentos de 
reflexão, como as condições ideais para     
iniciarmos um Novo Ano com os gestos 

e atitudes necessários para os desafios 
que se avizinham no futuro. 
 É certo que o ano de 2016 não está 
isento de contrariedades e dificulda-
des, mas porque acredito no trabalho 
conjunto, no empenho e vontade em 
resolver os problemas, tenho a certeza 
que estaremos à altura dos desafios, 
agindo com  justiça em cada ação. 
 É com este espírito positivo e      
com renovada energia para continuar a 
trabalhar em prol da Lagoa que vos 
desejo um Santo e Feliz Natal e um Ano   
Novo  repleto de realizações e suces-
sos. 
 
 
 Boas Festas! 
  
  

A presidente da Câmara 
 Cristina Calisto Decq Mota 

Mensagem de Natal 
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Campo de Férias de Natal nos Remédios 
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 A Câmara Municipal de Lagoa irá 
promover o projeto “Campo de Férias” 
dos dias 18 a 31 de dezembro, no    
lugar dos Remédios, entre as 08h30 e 
as 19h00.  
 A ter lugar na sala polivalente da 
Associação Cultural e Recreativa dos 
Remédios, esta é uma iniciativa que se 
realiza com o intuito de proporcionar 
às crianças daquele lugar a possibilida-
de de passarem os dias da interrupção 
letiva de natal num ambiente diferente 
e com diversas atividades. 
 O município lagoense concretiza, 
assim, uma iniciativa que vem colmatar 
a falta de ocupação de tempos livres 
para crianças no lugar dos Remédios, 
levando a efeito a prevenção de deter-
minados comportamentos que se    
podem iniciar na infância e com uma 

boa ocupação, refere uma nota de   
imprensa. 
 Destinado a crianças e jovens entre 
os 6 e os 12 anos, esta será uma ocasi-
ão onde poderão desenvolver diversas 
atividades, entre elas a realização de 
workshops, uma caça ao tesouro,     
expressões plásticas, ateliers de escri-
ta, jogos e muito mais. 
 Os interessados poderão contactar 
a autarquia através do contacto telefó-
nico 296 960 600 ou correio eletrónico 
educacaoecultura@lagoa-acores.pt a 
fim de solicitar mais informações e de 
formalizar a inscrição. 
 Este “Campo de Férias” irá realizar-
se com um mínimo de 10 e máximo de 
20 participantes, sendo que cada inscri-
ção tem um valor associado de 25€. 

25ª edição do Concurso de Presépios 

 Como já vem sendo tradição, e 
no âmbito do seu plano de ativida-
des culturais, a Câmara Municipal 
de Lagoa promove a 25ª edição do 
Concurso de Presépios, no Conce-
lho, durante a quadra natalícia que 
se aproxima. 
 Trata-se de um concurso que 
tem como principal objetivo      
preservar a cultura e a memória 
das tradições populares natalícias 
através dos presépios, e que      
pretende afirmar a forte tradição 
do Concelho no que concerne a 
um dos maiores expoentes da     
representação Cristã, uma expres-
são da própria cultura lagoense, 
de valorização da tradição religiosa 

e criativa de um povo. 
 Neste sentido, o Município 
Lagoense irá promover novamente 
a realização deste Concurso que 
irá valorizar o trabalho feito tanto 
por artesãos lagoenses, como por 
particulares, alunos das escolas do 
Concelho, crianças que frequen-
tam a catequese e os Ateliers de 
Tempos Livres da Lagoa, bem co-
mo por utentes e funcionários de 
algumas instituições sociais e     
culturais da Lagoa. 
 Este concurso tem vindo a    
registar uma forte adesão dos   
lagoenses, sendo que na edição de 
2014 estiveram a concurso 40    
presépios nas mais diversas cate-

gorias, mostrando que esta é uma 
tradição com grande significado no 
Concelho de Lagoa. 
 Assim, como vem sendo habi-
tual, na edição deste ano, serão 
admitidas a concurso duas catego-
rias sendo a primeira respeitante 
aos presépios tradicionais e a se-
gunda aos presépios originais, sen-
do que os melhores trabalhos de 
cada categoria serão recompensa-
dos com um prémio monetário. 
 De realçar que, o Júri visitará 
os presépios a concurso, para 
apreciação, e terá em particular 
atenção a representação do nasci-
mento do Menino Jesus tendo em 
conta diferentes fatores, consoan-
te a categoria em que se inserem, 
materiais utilizados, proveniência 
dos mesmos, representações de 
tradições, entre outros aspetos. 
 Deste modo, todos os interes-
sados em participar neste concur-
so poderão inscrever-se até 15 de 
dezembro na Casa da Cultura    
Carlos César, ou através do telefo-
ne 296 960 600, e ainda através do 
endereço de correio  eletrónico, 
frederico.mendonca@lagoa-
acores.pt. 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

 No âmbito da 5ª edição do Mercadinho de     
Natal, o Centro Social e Cultural da Atalhada leva a 
efeito o 2º concurso de “Doces e Licores Natalí-
cios”, que terá lugar nas instalações EB/JI Francisco 
Carreiro da Costa, na Praça de Nossa Sr.ª da Graça. 
 Numa aposta da divulgação da reconhecida 
tradição gastronómica do concelho de Lagoa, este 
concurso irá decorrer durante os dias do Mercadi-
nho de Natal, de 5 a 8 de dezembro, sendo que as 
inscrições podem ser formalizadas, até dia 2 de 
dezembro, por correio eletrónico: 
csc.atalhada@gmail.com ou  
pastelaria.s.monte@hotmail.com.  
 A concurso, estarão duas categorias, doçaria e 
licores, às quais os interessados podem inscrever-
se a título individual ou em grupo.  
 Neste sentido, os três primeiros classificados de 
cada categoria, poderão ser reconhecidos com um 
Registo do Senhor Santo Cristo dos Milagres, uma 
Bandeira do Divino Espirito Santo e um Fundo de 
Tabuleiro Bordado a Matriz, respetivamente. 
 A 5ª edição do Mercadinho de Natal promete, 
deste modo, para além da diversidade da venda de 
produtos propícios à época natalícia e de muita 
animação musical, a representação da boa gastro-
nomia típica desta quadra. 

2º Concurso de “Doces 
e Licores Natalícios” 

 No dia que se assinalou o 14º aniver-
sário da Escola Secundária de Lagoa, a 
Presidente da Câmara Municipal de  
Lagoa, entregou os prémios aos alunos 
que, pelo seu desempenho e esforço, se    
distinguiram como os melhores resulta-
dos no 3.º ciclo do ensino básico e no 
ensino secundário do ano letivo 
2014/2015. 
 A distinção foi feita com a atribuição 
de um prémio monetário no valor de 
1000€ ao melhor aluno do 3.º ciclo do 
ensino básico do ano letivo transato e 
ao melhor aluno do ensino secundário, 
numa clara aposta que a Câmara Muni-
cipal de Lagoa tem realizado no âmbito 
do sector da educação. 
 A autarca aproveitou a ocasião para 
destacar a estreita parceria entre o   
Município com a Direção Regional da 
educação e Conselhos Executivos das 

Escolas do concelho na implementação 
do programa Prosucesso. “Aproveito 
para anunciar a atribuição  da bolsa de 
estudo “jovens à descoberta” que      
permitirá a integração no programa 
“ciência Viva no laboratório”, proporcio-
nando em período de férias, a realiza-
ção de estágios na área científica em 
centros de investigação da região e do 
país”.  
 Para Cristina Calisto Decq Mota, 
trata-se de uma bolsa que faz todo o 
sentido, tanto mais pela afirmação da 
Lagoa enquanto cidade, com um Parque 
de Ciência e Tecnologia sedeado no 
concelho e a autarquia ter uma parceria 
de cooperação firmada com o NONA-
GON, o que posiciona a Lagoa na van-
guarda das novas tecnologias e no âmbi-
to científico, assumindo um estatuto 
singular no contexto tecnológico. 

Bolsa de Estudos “Jovens à Descoberta” 
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Troféus são um incentivo para os mais novos 

Jovens do Santiago recebem troféus no inicio da época 

 Também a equipa do Operário alcançou um dos 

vários troféus nas provas iniciais da atual época    

desportiva. 

 A equipa de Benjamins B do clube fabril foi a 

vencedora da “Taça João de Deus Braga”, prova que 

finalizou no passado mês de novembro. 

 A equipa dos escalões de formação do Operário, 

foi a vencedora do Grupo C, cujo   troféu foi entre-

gue a 14 de novembro. 

Fo
to

s:
 D

L 

 Os escalões de formação do Santiago Futebol    

Clube estão em boa forma, prova disso são os troféus 

ganhos no arranque da época desportiva 2015/2016. 

Foram duas as taças ganhas pelas equipas de Benja-

mins e Infantis deste clube da Vila de Água de Pau. 

 Os Benjamins venceram a “Taça Henrique            

Ben   David” enquanto os Infantis venceram a “Taça 

Pauleta”. 

 Segundo Octávio Cabral, presidente do clube 

pauense, os escalões de formação do clube são         

compostos por jovens de Água de Pau, que sentem 

assim o amor ao clube e se sentem acima de tudo 

pauenses. 

 O responsável reconhece que, com estes troféus 

agora entregues, é assim mais um incentivo para estes 

jovens. 

 O Santiago Futebol Clube, nos seus escalões de 

formação, tem equipas desde os Benjamins/Traquinas, 

Infantis e Iniciados. Ao todo são 75 jovens de Água de 

Pau. 

Para já, o clube não tem os escalões de juvenis e junio-

res, face à dificuldade de conseguir forma duas equi-

pas somente com jovens da vila, visto que os jovens 

destes escalões, estão divididos por outros clubes, o 

caso do Santa Clara, Operário e Ideal. 

 O objetivo será nos próximos anos criar equipa 

nestes escalões, para que, num futuro próximo, a equi-

pa sénior possa, ela também, ser composta apenas por 

pauenses. 

 Octávio Cabral recorda que, no escalão mais        

jovens, Benjamins/Traquinas, ao todo são 26 jovens, 

que é necessário dar o respetivo incentivo para a    

prática do futebol. 

 Recentemente decorreu um encontro convívio com 

a Escola do Benfica, instalada em São Miguel. 

 É nesta escola que já se encontram três jovens da 

equipa do Santiago fruto de um protocolo celebrado 

entre as duas instituições desportivas.  

 Segundo a Presidente do Município de Lagoa, 

haver campeões no futebol de formação, é nem mais 

do que um incentivo para estes jovens. 

 Cristina Calisto Decq Mota, que marcou presença 

na entrega dos troféus, recordou que a formação 

presente no concelho, é uma boa forma de promover 

o estilo de vida saudável, sendo a promoção do     

desporto enquanto bem essencial para desporto e a 

saúde, e uma forma de ocupar o tempo útil destes 

jovens. 

 A autarca considera ser, sem dúvida, um trabalho 

de grande mérito que tem sido feito no concelho de 

Lagoa, sendo no desporto onde é reconhecido um 

maior valor. No concelho são centenas os jovens que 

estão nestes escalões, em varias modalidades, e que 

contribuem para o estilo de qualidade de vida saudá-

vel que se pretende para o concelho. 

 Por seu turno, segundo o Presidente da Associa-

ção de Futebol de Ponta Delgada, o fenómeno de 

crescimento nos escalões de formação, é algo que 

tem vindo a acontecer há alguns anos, e tem receio 

que deverá chegar a um ponto de equilíbrio total que 

não permitirá crescer mais. 

 Robert Câmara refere que em relação à quantida-

de, essa é a possível, mas a aposta vai agora para a 

qualidade, e existem algumas preocupações, nomea-

damente e não só com os agentes diretos do futebol, 

atletas, treinadores, dirigentes, mas também os     

próprios pais, em que a violência por vezes passa de 

fora para dentro das quatro linhas. 

 Seg undo o presidente da AFPD, a entidade está a 

analisar e estudar um pacote de medidas para ver se 

este fenómeno, em especial nestes escalões, possa 

ser combatido com estímulos que consideram que 

terão um resultado positivo. 

 Robert Câmara diz ser importante ter mais cuida-

do com o perfil dos agentes mais diretos, no caso os 

treinadores, que tenham um perfil mais pedagógico. 

 Trata-se de algo que considera que tem melhora-

do, mas também ainda existem exceções. “Uma vez 

que já é exceção, mais facilmente é detetado”,       

referiu em declarações ao nosso jornal. 

 O Presidente da AFPD considera que existem ain-

da situações de atletas e pais que se portam mal den-

tro e fora do recinto de jogo, situações que partem 

mesmo para a violência. Neste âmbito, reconhece 

que as punições têm de ser exemplares para que     

possam servir de exemplo.  

Entrega de troféus aos Benjamins B do Operário 
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Entrega dos troféus aos Benjamins e Infantis do Santiago por parte da Presidente da autarquia de Lagoa e do Presidente da AFPD. 
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Freguesia de Nª Sª do Rosário (Lagoa) 
 
Eduardo Jorge Medeiros Ferreira 
Nasceu: 21-10-1967 
Faleceu: 15-11-2015 

Freguesia de Santa Cruz (Lagoa) 
 
Maria dos Anjos da Silva Afonso 
Nasceu: 05-08-1944 
Faleceu: 03-11-2015 

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 refle-
tem a totalidade da atividade dos elementos desta 
esquadra. 
 29out15 - Foi detido, um indivíduo do sexo mas-
culino, de 33 anos, por condução de um veículo, sob 
a influência de álcool, com as TAS de 1.22g/l. 
 Foi ainda detido, um indivíduo do sexo masculino, 
de 17anos, por condução de um veículo, sem habilita-
ção legal. 
 30out5 - Foi detido em flagrante delito, um indi-
viduo do sexo masculino, de 30 anos, por tráfico de 
estupefacientes. 
 Foi apreendido 1,48 gramas de Cannábis Sativa L, 
um Triturador contendo no seu interior 0,24 gramas 
de Liamba e tabaco misturados, bem como a quantia 
monetária de 10 euros.  
 31out15 - Foi detido um individuo do sexo       
masculino, de 39 anos, por condução de veículo    
automóvel sob a influência de álcool, acusando uma 
TAS de 2,08 gr/l. 
 Foi detido um individuo do sexo masculino, de 42 
anos, por condução de veículo automóvel sob a     
influência de álcool, acusando uma TAS de 2,07 gr/l. 
 Foi detido um individuo do sexo masculino, de 49 
anos, por condução de veículo automóvel com carta 
apreendida. 

 03nov15 - Foram detidos, dois indivíduos do sexo 
masculino, com 57 e 58 anos, por condução de veícu-
lo, sob a influência de álcool, com as TAS de 1.43 g/l.  
 05nov15 - Foi detido, um indivíduo do sexo     
masculino, de 16 anos de idade, por posse de uma 
arma proibida (faca).  
 07nov15 - Foi efetuada uma operação de fiscali-
zação rodoviária, tendo sido fiscalizados 92 veículos; 
detido, um indivíduo do sexo masculino, de 38 anos, 
por condução de um veículo, sob a influência de    
álcool, com uma TAS de 1.84 g/l e detetadas  cinco 
infrações de natureza contraordenacional, das quais 
por falta de inspeção periódica obrigatória do veículo 
e desobediência à ordem de paragem.  
 Foi detido, um indivíduo do sexo masculino, de 
38, por condução de um veículo, sob a influência de     
álcool, com uma TAS de 1.41 g/l.  
 15nov15 - Foi detido, um indivíduo do sexo      
masculino, de 19 anos, por condução de um veículo, 
sem habilitação legal, bem como foi detido, um indi-
víduo do sexo feminino, de 60 anos de idade, por     
coautoria 
 16nov15 - Foi detido, um indivíduo do sexo     
masculino, com 44 anos, por condução de um veícu-
lo, sob a influência de álcool, com uma TAS de 1.66 g/
l.  

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Deputados visitam Santa Cruz 

 Os Deputados Regionais do PSD/
Açores, eleitos pela Ilha de São Miguel, 
visitaram recentemente a Freguesia de 
Santa Cruz, na cidade de Lagoa. 
 Os parlamentares visitaram a Santa 
Casa da Misericórdia de Santo António 
da Lagoa, a Sociedade Filarmónica   
Estrela d’Alva, a Cooperativa de Produ-
ção Alimentar MEGASIL, a Junta de 
Freguesia de Santa Cruz, a Obra do 
Edifício Polivalente da Freguesia de 
Santa Cruz, o Centro de Dia para       
Idosos “Ancora”, a Fábrica de Pimenta 
de João Luís Matos e ainda a Associa-
ção Cultural e recreativa dos Remé-
dios. 
 No âmbito da reunião mantida com 
o elenco da Junta de Freguesia de       
Santa Cruz, os parlamentares regista-
ram a preocupação com o desempre-
go, considerado como o maior proble-
ma da Freguesia, que se arrasta provo-
cando consequentes dificuldades        
sociais. 
 Outra questão abordada foi o adia-
mento sistemático da obra de requali-

ficação da orla marítima da freguesia 
de Santa Cruz, da responsabilidade da 
Câmara Municipal da Lagoa, no lugar 
conhecido como “Lagoa de Baixo”. 
 Trata-se de um projeto que se ar-
rasta desde 2001. O orçamento muni-
cipal de 2015 tinha verba de 90.000€ e 
o orçamento municipal para 2016 
mantém o mesmo valor por falta de 
execução. 
 Os deputados social democratas 
manifestaram ainda congratulação 
pelo trabalho local que as sucessivas 
Juntas de Freguesia da responsabilida-
de do PSD que têm vindo a desenvol-
ver em Santa Cruz, com destaque para 
o antigo presidente da Junta e atual 
presidente da Assembleia de Fregue-
sia, António Augusto Borges. 
 “O exemplo mais recente do seu 
empreendedorismo é a obra do Edifí-
cio Polivalente de Santa Cruz, que      
deverá ser inaugurada ainda este ano, 
para instalar e dinamizar diferentes 
grupos culturais e desportivos da         
freguesia”, revelou fonte parlamentar.  

___________________________________________
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 40 anos em prol da Lavoura 

 A Associação Agrícola de São      
Miguel, a comemorar 40 anos de exis-
tência, homenageou aqueles que esti-
veram ligados à fundação da mesma. 
 Segundo Jorge Rita, Presidente da 
AASM, a Associação percorreu um ár-
duo e longo caminho desde a sua cons-
tituição em 12 de Março de 1975, con-
tribuindo duma forma decisiva para a 
afirmação do movimento associativo e 
para a consolidação e desenvolvimen-
to do setor agrícola regional. 
 “A celebração da fundação da    
Associação Agrícola de São Miguel    
pretende ser uma justa homenagem a 
quem teve a coragem e a iniciativa de 
criar uma Instituição como a nossa em 
tempos difíceis e complicados, onde a 
instabilidade política era uma realida-
de, já que o processo democrático em 
Portugal estava a dar os seus primeiros 
passos, e no caso dos Açores, a Auto-
nomia estava ainda numa fase embrio-
nária, e que culminou na constituição 
do primeiro Governo Regional um ano 
mais tarde”. 
 No âmbito das comemorações foi 

ainda inaugurado um monumento de 
homenagem aos fundadores da Associ-
ação Agrícola de São Miguel. 
“Dignidade e Rendimento” continuam 
a ser a matriz da associação. 
 Um dos antigos dirigentes homena-
geados foi o lagoense José Barbosa, 
homem da lavoura e que foi presiden-
te da instituição durante três anos, nos 
seus primeiros anos de vida como as-
sociação. 
 Em declarações ao Jornal Diário da 
Lagoa, o antigo dirigente associativo 
adiantou ter recebido a homenagem 
com orgulho. Emocionado disse estar 
orgulhoso do trabalho que a AASM 
tem realizado e de ter contribuído 
também para esse caminho, juntamen-
te com os seus pares. 
 José Barbosa reconheceu ser a   
associação importantíssima no apoio à 
lavoura micaelense e açoriana, onde 
destacou também o facto da própria 
lavoura ter dado o seu contributo para 
que a “casa” tenha o valor que tem. 

https://www.google.com/url?sa=D&oi=plus&q=https://www.google.com/maps/place/Tipografia%2BEsperan%25C3%25A7a/data%3D!4m2!3m1!1s0xb5cd5fb04e3cfed:0x800a55419c6599a7?gl%3DPT%26hl%3Dpt-PT
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Carneiro (21/3 a 20/4) 
 
A vida afetiva depende    

essencialmente da lucidez e capacidade 
de participar, equilibradamente, com o 
meio envolvente.  
 A nível profissional é fundamental    
tomar iniciativas e expandir toda a sua 
criatividade, de forma a fomentar novas 
oportunidades. 
 

Touro (21/4 a 21/5) 
 
A vida afetiva anuncia uma 

corrente de mudança positiva e confere 
boas evoluções sentimentais que     
devem ser bem aproveitadas. 
 A nível profissional poderá aceitar    
novas propostas e responsabilidades, 
imprescindíveis para o progresso da sua 
carreira.  

Gémeos (22/5 a 21/6) 

A vida afetiva marca um 
período de grande intensidade emocio-
nal e encontrará muita satisfação, junto 
do outro elemento do par. 
 A nível profissional o ambiente é de 
grande competição e deve usar toda a 
sua flexibilidade mental para resolver 
várias tarefas.  

Caranguejo (21/6 a 23/7) 
 
A vida afetiva reflete a     

segurança emocional fundamental para   
corajosamente saber, claramente, o 
“caminho” a seguir. 
 A nível profissional, certamente, vai 
lutar com toda a sua vontade para    
superar quaisquer dificuldades e reali-
zar os seus sonhos.  

Leão 24/7 a 23/8) 
 
A vida afetiva indica que 

sentirá maior segurança pessoal e      
energias positivas, capazes de enfrentar 
todos os obstáculos. 
 A nível profissional sentirá uma 
grande firmeza e estabilidade, relativa-
mente ao futuro das condições de    
trabalho.  
 

Virgem (24/8 a 23/9) 
 
A vida afetiva marca uma 

conjuntura com influências fortes e 
protetoras que impulsionam um cami-
nho de grandes triunfos. 
 A nível profissional estão favoreci-
dos os contatos com o público e todas 
as     associações que podem promover 
a carreira.  
 

Balança (24/9 a 23/10) 
 
A vida afetiva apresenta 

uma época de alterações de personali-
dade, podendo originar rompimentos e 
mudanças de atitude. 
 A nível profissional tenha cuidado 
com o seu comportamento, por vezes,     
obsessivo e desequilibrado que provoca 
instabilidade.  

Escorpião (24/10 a 22/11)  
 
A vida afetiva reflete a sua 

confiança e expansão pessoal, contudo, 
procure usar corretamente toda a sua 
força magnética. 
 A nível profissional poderá confiar 
nos seus parceiros de trabalho e fazer 
acordos importantes para estabilizar a 
carreira.  

Sagitário (23/11 a 21/12) 
 
A vida afetiva permite me-

lhorar os relacionamentos amorosos, 
entretanto, assuma compromissos e 
reestruture o seu modo de Ser. 
 A nível profissional aproveite para 
projetar os objetivos que ambiciona, no 
entanto, sempre com uma verdadeira 
noção da realidade.  

Capricórnio (22/12 a 20/1) 
 
 A vida afetiva estimula 

uma grande transformação pessoal, 
podendo descobrir uma amizade      
marcada pela afinidade emocional. 
 A nível profissional aproveite para 
criar parcerias e possíveis modificações, 
compatíveis com as suas motivações 
intrínsecas.  

Aquário (21/1 a 19/2) 
 
A vida afetiva transporta 
novas pessoas e grupos de 

interesse para a concretização dos seus 
sonhos, de natureza mais individual! 
 A nível profissional esta é uma boa 
altura para trabalhar em equipa e assu-
mir novos cargos de maior responsabili-
dade.  
 

Peixes (20/2 a 20/3) 
 
A vida afetiva acusa a   

necessidade de perdoar o seu mundo 
circundante. Ainda, aprenda a dar por 
devoção e não espere nada dos outros. 
 A nível profissional também tem 
necessidade de, cada vez mais, estar ao 
serviço dos mais carenciados e de um      
propósito coletivo.  
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Há um ano foi assim 
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Cartazes à espera das próximas eleições 

Já passaram “alguns dias” das Eleições Legislativas, mas na Lagoa, ainda são visíveis alguns cartazes da           
campanha eleitoral. Estes, possivelmente, aguardam as próximas eleições que já estão para breve. 

___________________________________________________________________________________________ 

 Há precisamente um ano, o Jornal Diário da   
Lagoa deu destaque à continuação da arte bonecrei-
ra na Lagoa. Como destaque de primeira página fez 
parte ainda a aprovação do Plano e Orçamento da 
autarquia local, da realização do Mercadinho de 
Natal no Rosário, assim como o crescimento regista-
do na modalidade de basquetebol no concelho. 
 Nesta edição, demos destaque também à visita 

do deputado do PCP Açores ao concelho, para se 

inteirar dos problemas que afligem a população, 

assim como referenciamos o Centro de Produção 

Agrícola Solidário no Cabouco, que tem por objetivo 

combater o desemprego e restituir a confiança     

nesta freguesia. 

 Desafiada pelo Estabelecimen-
to Prisional de Ponta Delgada, a 
Câmara Municipal de Lagoa, atra-
vés da Biblioteca Municipal Tomaz 
Borba Vieira, celebrou um proto-
colo de colaboração que visa levar 
a leitura e as artes até aos reclu-
sos. 
 No âmbito deste protocolo 
serão dinamizadas várias ativida-
des de promoção da leitura e das 
artes desenvolvidas por ambas as 
entidades para aquele público. 
Para o efeito, encontram-se a ser 

planificadas diversas ações, algu-
mas das quais contarão com a 
presença de profissionais reconhe-
cidos na área. Fernando Resendes, 
fotógrafo, irá integrar uma destas 
sessões, recorrendo à fotografia e 
ao vídeo para despertar emoções 
nos reclusos. Já Victor Almeida, 
artista plástico que tem ministrado 
aulas de pintura no concelho de 
Lagoa ao longo dos últimos três 
anos, irá abordar as características 
de algumas correntes artísticas. 
Será, igualmente, apresentado o 

livro de Carolina Cordeiro 
“Naquele tempo”, dando a opor-
tunidade dos presentes estarem 
em contacto com a escritora açori-
ana. 
Para além destas ações, a Bibliote-
ca Municipal Tomaz Borba Vieira 
irá doar livros à biblioteca do esta-
belecimento prisional, alguns dos 
quais pertencentes à   coleção do 
patrono. 
 Sendo um dos objetivos do 
tratamento prisional o de envolver 
os reclusos em atividades sociocul-
turais e recreativas, pretende-se 
que estas ações de teor    pedagó-
gico e de enriquecimento cultural 
constituam um dos mecanismos 
de inserção social. 
 Esta não é a primeira vez que 
as entidades trabalham em          
conjunto, no ano transato e        
respondendo novamente a um 
repto lançado pelo Estabelecimen-
to Prisional de Ponta Delgada, a 
Biblioteca Municipal Tomaz Borba 
Vieira desenvolveu naquele espa-
ço duas ações relacionadas com a 
promoção da história local.  

Município de Lagoa celebra protocolo 
com Estabelecimento Prisional de PDL 
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