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425 novos postos de
trabalho poderão
ser criados na Lagoa
nos próximos 3 anos

“LAGOA INVESTE” poderá captar investimento para o concelho na
ordem dos 55,5 milhões de euros nos próximos três anos.
Página 08

Página 04
Pub

http://www.nelag.pt

Mau tempo provocou
vários estragos no
concelho de Lagoa
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Grupo de Cantares
Tradicionais de Santa
Cruz celebra 19 anos
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Jovem lagoense lança
livro de poesia intitulado
“ Versos Experimentados”
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Entrevista à vencedora do concurso “O Leitor do Mês”

É com enorme satisfação que a equipa da biblioteca informa-vos que devido
à forte adesão ao nosso concurso “O
Leitor do Mês”, daqui em diante serão
selecionados mensalmente três leitores,
por cada ciclo de ensino (1.º, 2.º e 3.º
ciclos), sendo as entrevistas alternadas
pelos três ciclos. Parabéns aos três
vencedores! No mês de novembro foi
contemplada para a entrevista a aluna
Bianca Pacheco, da turma do 7.º A.
Aproveitamos para desejar a todos
um Santo e Feliz Natal e um Próspero
Ano Novo!
Prof.ª Ana:— Bom dia Bianca!
Bianca: — Bom dia!
Prof.ª Ana: — Em primeiro lugar querote parabenizar pelo facto do 3.º ciclo ter
participado pela primeira vez no concurso “O Leitor do Mês” e por teres sido a
leitora vencedora (do 3.º ciclo) do mês
de novembro.
Bianca: — Obrigada!
Prof.ª Ana:— Como te sentes por teres
sido a vencedora (do 3.º ciclo) do mês
de novembro?
Bianca (sorridente): — Muito feliz!
Prof.ª Ana: — O que te levou a participar
no nosso concurso?
Bianca: — A minha professora de Português incentivou-me a participar e foi
também devido ao meu gosto pela leitu-

ra que já vem há muito tempo, por volta
dos seis anos.
Prof.ª Ana: — Onde costumas ler?
Bianca: — Num jardim e à noite no meu
quarto.
Prof.ª Ana: — Para ti a leitura é importante?
Bianca: — Muito, porque há livros que
transmitem-nos lições de vida e fazem
-me sentir bem.
Prof.ª Ana: — O que te levou a escolher
o livro Wowcome Summer!?
Bianca: — A minha mãe alertou-me para
comprar um livro mais adequado à minha idade, então pesquisei na internet e
este chamou-me à atenção porque trata
da amizade entre três grandes amigas e
eu identifiquei-me com a amizade delas.
Prof.ª Ana: — O que significa Wowcome
Summer?
Bianca: — É um grupo de talentos de
uma escola, muito popular, para o 3.º
ciclo (canto, comédia e teatro) e com a
ajuda das autarquias estes talentos são
divulgados.
Prof.ª Ana: — É um projeto fascinante!
Quem sabe se um dia poderemos fazer
algo semelhante na nossa escola?!
Bianca: — Eu gostaria pois tenho muitos
amigos talentosos.
Prof.ª Ana: — O que achaste da obra?
Bianca: — Muito interessante! Essas três
amigas são alunas que passam por pro-

blemas e apoiam-se umas às outras.
Amei este livro!
Prof.ª Ana: — Então valeu a pena seguires o conselho da tua mãe e teres optado por comprar este livro?
Bianca: — Sem dúvida! Marcou-me,
porque foi o meu primeiro livro da fase
da adolescência, fez a transição entre os
livros infantis, a que estava acostumada
a ler, para os juvenis.
Prof.ª Ana: — Qual foi a parte da história de que mais gostaste?
Bianca: — Foi quando duas amigas receberam os testes de Português trocados e
a que tinha a nota mais baixa é que
informou a professora da troca. Para
mim este ato foi de uma verdadeira
amizade. Admiro muito a honestidade
numa pessoa.
Prof.ª Ana: — Qual foi a tua personagem
preferida? Porquê?
Bianca: — A Sofia, porque acho-a muito
parecida comigo, tanto fisicamente
como psicologicamente
Prof.ª Ana: — Qual é a maior virtude da
Sofia?
Bianca: — É muito confiante e segura de
si.
Prof.ª Ana: — E o seu maior defeito?
Bianca: — Teimosa, como eu.
Prof.ª Ana: — Fizeste uma ilustração do
livro muito simples, mas interessante.

Consideras importante a ilustração num
livro? Justifica.
Bianca: — Sim, porque ajuda-nos a compreender melhor a história.
Prof.ª Ana: — Quais são os teus livros
preferidos?
Bianca: — Wowcome Summer!, Boa
Viagem, entre outros da mesma autora.
Prof.ª Ana: — Costumas frequentar a
nossa biblioteca?
Bianca: — Sim, nos intervalos e quando
estou stressada venho à biblioteca para
descontrair.
Prof.ª Ana: — O que te faz descontrair
na biblioteca?
Bianca: — O ambiente silencioso e sereno.
Prof.ª Ana: — O que desejas ser quando
fores crescida?
Bianca: — Pediatra, porque eu gosto
muito de crianças e não gosto de ver
ninguém sofrer e através desta profissão
poderei cuidar e fazer feliz muitas crianças.
Prof.ª Ana: — Consegues também imaginar-te a dedicar-te à escrita?
Bianca: — Sim, porque acho-me bastante criativa.
Prof.ª Ana: — Nesse caso, os teus livros
seriam para crianças?
Bianca: — Não, para adultos para eles
sentirem-se tão felizes como eu quando
leio.
Prof.ª Ana: — Se tivesses de oferecer
um livro a um (a) amigo (a), qual escolherias?
Bianca: — Para uma amiga eu ofereceria
um romance e para um amigo um livro
de aventuras.
Prof.ª Ana: — Gostaria que completasses a seguinte frase: Um livro é…
Bianca: —“…especial”.
Prof.ª Ana: — Pensas voltar a participar
no concurso “O Leitor do Mês”!
Bianca: — Vamos ver!
Prof.ª Ana: — Vais incentivar outros
colegas também a participarem no concurso.
Bianca: — Este mês eu tentei que participassem e vou continuar a tentar.
Prof.ª Ana: — Obrigada pela tua entrevista e espero que voltes a concorrer!
Bianca: — Obrigada! Fiquei muito feliz e
gostei muito de dar esta entrevista!

Dia Mundial da Ciência na EBI de Água de Pau
Na última terça-feira de
novembro, dia 26, assinalou-se o
Dia Mundial da Ciência.
Este dia tem como propósito
enaltecer o papel da Ciência no
progresso da humanidade, fazer
alusão a personalidades que se
destacaram nesta área do saber,
propor desafios para o futuro e
incentivar, principalmente nas
crianças e adolescentes, o gosto
pela ciência.
Na Escola Básica Integrada de
Água de Pau, também se comemorou este dia. O grupo disciplinar de

Ciências dinamizou, em parceria
com a Biblioteca Escolar, um
concurso intitulado “LER + AS CIÊNCIAS”.
Neste concurso, que se destinou a todos os alunos do 9ºano de
escolaridade, os discentes tiveram
de responder a um questionário
com vinte perguntas de escolha
múltipla sobre os vários ramos da
ciência.
No total, participaram quarenta e um alunos, dos quais a grande
maioria considerou útil e interessante a atividade, a sua organiza-

ção, o relacionamento entre os
participantes e entre os organizadores e participantes. Por conseguinte, o balanço global da atividade é bastante positivo.
Relativamente aos vencedores,
em primeiro lugar ficou o aluno
André Amaral (9ºA); em segundo,
a aluna Nicole carreiro (9ºA) e em
terceiro, a aluna Carolina Vieira
(9ºC).

_____________________________________________
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Ser Professor
Com Esperança e Sapiência
ervas daninhas do saber destrói
Com a bravura das suas Palavras
Sonhos semeia nas mentes atormentadas
Nas intempéries da ignorância
Gritos de alvorada o Mestre liberta
Para um dia poder cultivar
Nos corações adormecidos dos seus Aprendizes
A vontade de Aprender!
De Sorrir!
De Sonhar!
Na árdua caminhada da sua Existência
O Professor é um Semeador de Sonhos!
Aos Professores!
Ana Paula Ferreira

OPINIÃO/ POESIA

Ano novo, políticas velhas

Por: Rui Meneses

——————————–—————–——

Em primeiro lugar, quero desejar
a todos os leitores do Diário da Lagoa,
um feliz ano novo e que 2016 vos traga
tudo o que ambicionem, para vós e
respetivas famílias.………………..…………
O ano que agora se inicia vai ser
intenso, do ponto de vista eleitoral,
com duas importantes eleições. No
início do ano realizar-se-ão as eleições
para a Presidência da República e no
final do ano as eleições Legislativas
Regionais. Estas são pelo menos as
que resultam do quadro eleitoral e
esperemos que não exista mais
nenhuma, o que é bem provável
acontecer.
Em relação às Eleições Presidenciais, todos sabemos que o futuro
Presidente da República, terá um papel muito importante no acompanhamento de um governo, que não foi
eleito e que resultou de um acordo de
incidência parlamentar, acordo este,
que, como vimos na votação do
orçamento retificativo, tem pouca
solidez e pode a qualquer momento
deixar de existir.………………..……………….
Mas, não desprezando a importância que a eleições para a presidência
da república têm, as eleições Legislativas Regionais são aquelas que dizem
mais aos açorianos e são estas que
certamente vão mobilizar muitos
açorianos e os diferentes partidos
políticos, no sentido de atingirem um
bom resultado e formarem governo.
Quer isto dizer, que daqui até
outubro, muitas vão ser as promessas,
algumas para concretizar e outras,
infelizmente, apenas para constar. O
mote está dado, embora de uma
forma muito subtil, senão vejamos.
A CROP, Carta Regional de Obras
Públicas, que foi criada em 2013,
inicialmente para esta legislatura e
agora estendida até 2020 e surgiu
como diz na sua introdução, “… como
instrumento de planeamento e gestão
estratégica para as empresas ligadas
ao setor da construção civil. Este
documento
pretendeu
facultar
informação relevante, da forma mais
fidedigna possível, para que as empresas do setor pudessem elaborar o seu
planeamento estratégico…”……………….
Ou seja, através deste documento,
podemos saber quais as obras já feitas

por este governo, quais as obras em
curso e quais são as obras que se
pretende efetuar até 2020. ………………
Tendo por base os valores de abril
de 2015, podemos ver que das 399
obras previstas, foram concluídas 55,
em execução estão 43 e em contratação 44. Falando em valores, podemos
dizer que dos 559 milhões de euros
previstos, 8 milhões estão concluídos,
65 milhões em execução e 100 milhões
em contratação.………………..………………
Portanto, segundo a informação do
governo regional, para o espaço
temporal entre abril de 2015 e final de
2020, ficavam por iniciar 257 obras,
que correspondem a uma verba de
386 milhões de euros.………………..
Mas, interessante é ver a previsão
do governo em relação ao início destas
obras restantes. O governo regional
previa até final de 2015 iniciar os
procedimentos de 167 obras ficando
as restantes 90 para se realizar até
final de 2020, o que em valores significa, adjudicar obras em 2015 no valor
de 283 milhões de euros, ficando os
outros 103 milhões para serem adjudicados até final de 2020.………………..
Claro que o facto de o governo
adjudicar agora 73% do valor que
prevê até final de 2020, e só deixar
27% para os restantes cinco anos,
pouco tem a ver com a preocupação
que este tem com o planeamento das
empresas de construção civil, como
está escrito na introdução da carta
regional de obras públicas, tem sim
muito mais a ver com a proximidade
das eleições.………………..………………..……
Se a preocupação fosse de fato as
empresas de construção civil, o
governo sabe muito bem que estas
não podem têm flexibilidade para
garantir agora os meios necessários
para executar, dois terços das obras,
adjudicadas neste ano e depois ficar os
restantes cinco anos à espera que lhe
adjudiquem o outro terço.………………..
Quando ao Concelho de Lagoa,
este governo prevê fazer o que já nos
vem habituando, ou seja, muito
pouco.
Para já, está previsto a construção
do Caminho agrícola do Castelo
Branco, a construção do edifício L32 da
2ª fase do Nonagon e a Construção da
Creche de Água de Pau, num valor
total de 5,8 milhões de euros. O
Nonagon leva, mais uma vez, a maior
fatia, ou seja 4,7 milhões de euros.
Para o período 2016-2020, o governo prevê então a Construção das
novas instalações para a EBI da Lagoa.
Quer dizer, escreveu na CROP, mas
nem colocou valor nesta obra. Porque
será? Vai ser oferecida ou é daquelas
só para constar?……………………….………..
Enfim, o ano será novo, mas as
politicas, estas estão velhas e têm de
mudar…

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Ano Novo de 2016
9
Novo ano que está a nascer
Não nos traga coisas vãs
Para que todos possam ver
O lucro das suas mãos.
10
Peço a Deus com firmeza
Que por esse ano fora
Não haja tanta pobreza
Como houve até agora.

Por: João Silvério Sousa

——————————–—————–—

1
No início deste novo ano
Com toda a minha honestidade
Desejo a todo o açoriano
Saúde e felicidade.
2
Que Deus tenha compaixão
Para saímos deste vai vem
Que nunca venha a faltar o pão
Sobre a mesa de ninguém.
3
Que vivam todos em comum
É o que vos desejo na verdade
Que no lar de cada um
Haja mais felicidade.
4
Com saúde amor e respeito
Trabalhando com o nosso suor
Entraremos com o pé direito
Para uma vida melhor.
5
Este Silvério vos deseja
Saúde paz e agasalho
E que cada um veja
Lucro do seu trabalho.
6
Desejo a todos os trabalhadores
É este o pensar meu
Que Deus faça dos Açores
Um cantinho do céu.
7
Porque o Povo está cansado
De labutar dia a dia
E viver sempre enganado
Perdendo a sua alegria.
8
Que a felicidade venha
Esperamos isso com certeza
Que todo o povo se mantenha
Florindo como a natureza
E que toda agente tenha
Fartura na sua mesa.

11
Dois mil e quinze o derradeiro
De uma vida lamentável
Que este ano seja o primeiro
De outra vida mais estável.
12
Esperemos com esperança
Em quem governa este País
Para que até mesmo uma criança
Se possa sentir mais feliz.
13
De Santa Maria ao Corvo
Nove ilhas de tanto valor
Desejo a todo o nosso povo
Saúde paz e amor.
14
Que Deus estenda a sua mão
Abençoe os governadores
Abençoai a nossa nação
E não se esqueça dos Açores.
15
Santo Deus Omnipotente
Dai-nos uma vida feliz
Abençoa a nossa gente
Em todo o nosso País.
16
Assim esperamos na esperança
Não seja como as demais vezes
Num governo de confiança
Que governe bem os portugueses.
17
Senhor dai-nos essa graça
Para que vivem com mais amor
E que nunca mais se faça
Pouco de um trabalhador.
18
Para que trabalhe com o coração
E que tenha mais agasalho
Que veja na sua mão
O fruto do seu trabalho.
19
Que se vaia essa vida amarga
Que não nos deixa saudades
E esse novo ano nos traga
A todos felicidades.
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O Grupo de Cantares Tradicionais de Santa Cruz comemorou, a
26 de dezembro, o seu 19º aniversário, com a realização de um
concerto que teve lugar na Igreja
do Convento dos Franciscanos,
em Santa Cruz, Cidade de Lagoa.
O grupo foi criado em 1996,
tendo surgido por iniciativa
conjunta de Clemente Cabral
Raimundo, Maria da Conceição
Ponte, Maria de Lurdes Ventura,
Rosa Maria Borges e Durval Sousa
Arruda, vindo a 14 de abril de
2000 a dar lugar à formalização
do grupo, aquando da sua constituição
como
associação.
No seu historial, este grupo
conta com duas digressões à ilha
de Santa Maria, tendo a primeira
ocorrido em 2005 e a segunda em
2009. Em 2006 esteve nos
Estados Unidos da América, a
convite da Comissão de Festas do
Divino Espírito Santo de Nova
Inglaterra.
Em agosto de 2010 deslocou-se a
Machico, na ilha da Madeira, a
fim de participar num intercâmbio
com o Grupo Folclore de Machico. Em 2011 esteve em Penela,
distrito de Coimbra. Em 2014
deslocou-se à ilha do Pico para a

Fotos: DL

Grupo de Cantares Tradicionais de Santa Cruz
assinalou o seu 19º aniversário a 26 de dezembro
realização de um concerto nas
festividades da Semana dos
Baleeiros.
De recordar que em abril de
2009, o Grupo de Cantares Tradicionais de Santa Cruz veio a ser
condecorado pela Câmara Municipal de Lagoa, com a medalha de
mérito, tendo ainda lançado o seu
primeiro álbum discográfico,
intitulado “Ilhas de Encanto”, a 30
de maio, numa cerimónia que
decorreu no Cine Teatro Lagoense.
Há ainda a destacar a participação do grupo em vários programas do Atlântida da RTP Açores,
em diversos eventos ocorridos ao
longo da ilha de São Miguel, tendo a última participação ocorrida
em dia do 19º aniversário, a 26 de
dezembro de 2015.………………..……
Este grupo desde a sua
existência sempre participou em
diversos concertos de natureza
variada, com um reportório
adequado à especificidade do
serviço em si.………………..……………
Atualmente o Grupo de
Cantares Tradicionais de Santa
Cruz é composto por 43 elementos, tendo como Diretor Artístico
Álvaro Cabral.

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

Fotos: JFNSR

Junta de Freguesia do Rosário distribuiu 60 cabazes de Natal
A Junta de Freguesia de
Nossa Senhora do Rosário
Inaugurou, no início do mês
de dezembro, a habitual
Iluminação de Natal nas ruas
do centro da Freguesia.
Fonte da edilidade diz
tratar-se de um esforço financeiro suplementar que é
realizado no final de cada ano,
mas que não deixa de ser
importante, por forma a dar
outra cor à freguesia nesta
época importante.
A Iluminação aliada à
sonorização em várias ruas,
acaba por ser um efeito extra
nesta época no Rosário, por
forma a lembrar a alegria do
Natal.
A Junta de Freguesia que,
nesta época natalícia que
agora finda, entregou 60
Cabazes de Natal
À Cáritas, como tem sido
habitual, a junta entregou 50
cabazes que foram entregues
a famílias necessitadas, já
referenciadas
por
esta
instituição, os outros dez
foram entregues a funcionários da edilidade.

LOCAL/ OPINIÃO
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Nas entrelinhas de BP

Robert

Stephenson

Smith

Baden-Powell, fundador do escotismo, antes de morrer, deixa uma
última mensagem a todos os escuteiros.
Nós, escuteiros, fora o dever
que temos de ler essa mensagem,
também temos a obrigação de ler
os horizontes para além das palavras ditas por BP.
O nosso fundador começa por
falar de uma peça tão conhecida, a
peça do Peter Pan e destaca o
exemplo do chefe dos piratas. Este
deixa, todos os dias, uma mensagem como se fosse morrer no dia
seguinte.
Agora digam-me: nós, como

pessoas que somos, devemos
seguir esse exemplo? De que nos
serve tal atitude?
De facto, viver os dias como se
fossem os últimos, faz de nós pessoas mais felizes e realizadas.
Devemos vivê-los com descontração, porque a vida não deve ser
levada tão a sério. É preciso sorrir,
viver, relaxar, aproveitar tudo. É
preciso amarrarmo-nos a uma
meta, a um objetivo. E é isso que
BP quer de nós. Quer que sejamos
felizes e que vejamos que a nossa
vida é feita de escolhas, essas que
nos levarão a alcançar fins que nos
pareciam inalcançáveis.
Num ponto mais à frente,
Baden-Powell diz: Contentai-vos
com o que tendes e tirai dele o
maior proveito que puderdes.
Vede sempre o lado melhor das
coisas e não o pior.
Apesar dos tempos que
correm, sejamos sinceros, é rara a
pessoa que se contenta com aquilo que tem. Se o almoço de hoje é
peixe, eu quero comer carne. Se o
jantar de hoje é carne, eu quero
comer peixe. Se me apetece vestir
um vestido amarelo, eu visto…
Contudo, ainda não é esse vestido
amarelo que eu quero…
A sociedade de hoje em dia vê
em tudo aspetos negativos. Não
tira proveito de nada. Todos precisamos passar por situações mais
extremas para ver o quanto custa
a vida. Não pensamos, antes de

falar… Não pensamos, antes de
fazer… Até pelo contrário, pensamos nas coisas quando essas são
para o nosso próprio proveito.
Será isso que BP quer de nós? Será
esse o ideal?
BP quer que sejamos racionais,
exigentes connosco próprios,
sábios e firmes nas nossas decisões. Quer que construamos um
futuro no seu protótipo. Quer de
nós, homens e mulheres, com planos para o amanhã, sem esquecer
que o dia de hoje deve ter o maior
proveito possível.
Por fim, na célebre frase de
Baden-Powell – O melhor meio
para alcançar a felicidade é contribuir para a felicidade dos outros. –
este lança-nos um desafio:
sejamos melhores pessoas e
saibamos perdoar. Consigamos ver
no nosso próximo, aquilo que não
conseguimos ver em nós. Façamos
da felicidade dele, a nossa felicidade.
E, é aqui que fica o meu
estímulo para a vossa reflexão:
Será que somos pessoas e escuteiros capazes de ler as entrelinhas
de BP?

Aspirante a Caminheira:
Margarida Vieira Silva
* Agrupamento Escuteiros
1290 de Santa Cruz - Lagoa *

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

Gala dos Campeões homenageia patinadores
que levaram os Açores ao mais alto nível

Os participantes da Gala dos Campeões.

clubes locais.………………..………………..………………..…………
O objetivo da gala visou promover e divulgar a
modalidade, bem como premiar os atletas que
alcançaram os lugares do pódio nos diversos campeonatos, Regionais, Nacionais e Internacionais.
O jornalista Norberto Silveira, do Jornal Diário da
Lagoa, foi distinguido pela Associação de Patinagem
de Ponta Delgada, com o prémio de jornalista do ano
2015, prémio este votado pelos clubes que dinamizam a Patinagem Artística em São Miguel.
A Gala dos Campeões 2015 de Patinagem Artística
contou ainda com uma inovação, a participação
especial da cantora Maria João Moniz, que atuou ao
vivo enquanto patinadores se exibiam.
DL/APPD

A Associação Patinagem de Ponta Delgada em
Colaboração com a Academia de Patinagem Artística
dos Açores levou a efeito mais uma edição da Gala
dos Campeões de Patinagem Artística, que decorreu
no pavilhão da Escola da Roberto Ivens, em Ponta
Delgada.
Num ano de ouro para a Patinagem Artística
Açoriana, com excelentes resultados a Nível Nacional,
a Associação de Patinagem de Ponta Delgada aproveitou este momento para homenagear todos os patinadores que levaram o nome dos Açores ao mais alto
Nível.
Os cerca de cem patinadores marcaram presença
na festa da patinagem micaelense representando seis

Fotos: APPD

Entrega do prémio Jornalista do Ano.

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
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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!

Herança e Testamento
Quando ocorre a morte, o património do falecido
é transmitido aos seus herdeiros conforme as regras
que a lei estipula.………………..………………..………………..
No entanto não só o património e direitos do
falecido se transmitem por morte aos seus
sucessores, mas também as dívidas que eventualmente tenha contraído sendo que as mesmas, se
forem reconhecidas, são liquidadas dos bens que
constituem a herança e só posteriormente se fará a
partilha do remanescente.………………..………………..……
Mas, quem são os herdeiros? Caso o falecido não
tenha um testamento válido, são herdeiros legítimos
o cônjuge e os descendentes (filhos); o cônjuge e
ascendentes (pais do falecido); os irmãos e seus
descendentes; parentes até ao 4º grau colateral e
por último, se não forem conhecidos herdeiros, é o
Estado que herda os bens deixados pelo falecido.
Porém são também herdeiros legitimários
aqueles a que têm direito a parte dos bens a que o
testador falecido não pode de modo algum testar a
favor de outras pessoas, sendo denominada essa
porção de bens de legítima, onde naturalmente se
incluem os filhos e o cônjuge sobrevivo.
Caso o testador queira transmitir bens a outros
familiares ou pessoas que não os seus herdeiros
legitimários, deverá deixar um testamento válido de
modo a poder distribuir os bens por estes, não
sendo, porém, prejudicado o direito dos herdeiros
legítimos à herança, uma vez que estes têm
reservada uma porção de bens do testador,
denominada de legítima, a qual é contabilizada
apurando-se totalidade dos bens do testador.
De notar que os bens doados a titulo gratuito em
vida do testador aos seus descendentes, contam
para o quinhão que cabe a cada um, sendo o seu
valor incorporado no que há a partilhar entre estes,
chamando-se esta operação de colação.

Hélder Pimentel Medeiros
Advogado
helderpimentelmedeiros@gmail.com

Página 06

REPORTAGEM

Diário da Lagoa | Janeiro de 2016

Fotos: DL

Mau tempo provocou vários estragos no concelho de Lagoa
O mau tempo que se fez sentir no passado mês
de dezembro, principalmente na ilha de São
Miguel, deixou marcas também no concelho de
Lagoa. Os estragos foram de vária monta, como
referiu na altura a presidente da Câmara Municipal
de Lagoa que fez o balanço dos estragos.
Segundo Cristina Calisto Decq Mota, a forte
ondulação foi a principal causadora dos vários estragos registados. Foi necessário realojar três famílias (oito pessoas), na zona do Cruzeiro, na Atalhada, tendo o mar invadido as habitações das mesmas. Nesta mesma zona, o mar invadiu e causou
vários estragos num restaurante ali localizado.
Na zona do Porto dos Carneiros as casas de
aprestos dos pescadores ficaram danificadas, não
tendo sido registados danos nas embarcações que
foram deslocadas para a estrada. No Portinho de
São Pedro, apesar do perigo, não houve grandes
danos a registar.
Na zona da Piscina, na Freguesia do Rosário,
houve alguns estragos em vários equipamentos
deste espaço, assim como no muro de suporte da
estrada junto à conhecida “Boca da Baleia”.
Na zona da Relvinha, em Santa Cruz, houve
também a necessidade de auxilio às famílias, visto
que o mar invadiu algumas habitações, mas longe
de perigo.
Na Praça de Nª. SRA da Graça registou-se a
queda de três árvores, o que levou a autarquia a
proceder ao corte de outras árvores que poderiam
colocar em perigo quem por ali passasse.

Alguns dos estragos causados pelo mau tempo, especialmente pela forte ondulação.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Foto: DL

Lagoa potencializa a sua função como Cidade Educadora

Coube a Teresa Viveiros apresentar o Programa educativo e cultural para 2016 da autarquia de Lagoa.
A Câmara Municipal de Lagoa
apresentou, recentemente, o programa
educativo e cultural para 2016.
“A Lagoa vai assumir a sua nova
linha de educação, vai potencializar a
sua função como cidade educadora”,
referiu a coordenadora da Área da
Educação e Cultura da Câmara Municipal em conferencia de imprensa.
Segundo Teresa Viveiros, importa
comprometer os diversos agentes
educativos, pretendendo trabalhar com
as famílias, criando espaços de diálogo e
de participação. …………………………………..
Segundo a responsável, “as coisas
não podem ser feitas por acaso, têm de
ter um objetivo pedagógico”, dai ter
sido criado um único fio condutor para
todos os espaços educativos e culturais

da

sua
alçada
nestas
áreas.
Embora cada serviço tenha o seu
próprio “ADN”, em 2016 todos irão
trabalhar as artes plásticas e o artesanato contemporâneo.………………………………
Quanto ao publico alvo, primeiramente os funcionários da autarquia, que
aliás já era feito pela biblioteca, agora
será alargado aos restantes serviços, ao
publico infantojuvenil, publico adolescente, publico erudito adulto e não
erudito.
Serão vários os artistas plásticos que
irão expor os seus trabalhos, é o caso de
Tomaz Borba Vieira, Carlos Carreiro,
Urbano Bettencourt e Vítor Almeida.
Estes últimos no âmbito do
5º aniversario da Biblioteca Municipal
que, desde a entrada em funcionamen-

to, já recebeu quarenta mil entradas.
Quanto às atividades da Biblioteca
Tomaz de Borba Vieira, esta irá continuar o trabalho de educação para e pela
literatura, mas também as artes plásticas e artesanato contemporâneo.
Segundo explicou Teresa Viveiros,
será criado ainda um núcleo de promoção da cultura e história local. Irá realizar-se uma vez mais a Feira do Livro,
entre outras.………………………………….……
Se na biblioteca a inspiração foi no
seu patrono, na Casa da Cultura Carlos
César o mesmo acontece, com a realização de um trabalho de educação
política.
As formações de curta e media
duração foram igualmente canalizadas
para este espaço.………………………………….

Por seu turno, na Casa Mercearia
Tradicional o objetivo passa por enriquecer o trabalho museológico, indo ao
encontro da comunidade local. Neste
espaço será feito ainda um trabalho
intergeracional.
Segundo a coordenadora o Museu
Etnográfico do Cabouco é o que requer
maiores cuidados e importa, neste caso,
arranjar um elemento diferenciador.
Haverá um investimento na parte museológica e será criado um espaço para
exposições temporárias, levando as
pessoas a visitar este espaço.
Quanto ao ATL da Lagoa, que abrange 75 crianças, estas irão trabalhar o
artesanato e artes plásticas, tendo
também um trabalho educativo muito
específico. O Pré-escolar é dedicado ao
brincar, mas duma forma muito séria. O
primeiro ciclo tem o projeto de índole
multicultural e o segundo ciclo educar
para a cidadania. É objetivo também
promover
o
sucesso
escolar.
Quanto ao CEFAL, que comporta três
valências, polo de informática, uma sala
de atividade e biblioteca e uma sala de
ATL com 37 crianças, serão feitas várias
exposições, trabalhando junto de diversos públicos e em várias temáticas.
Já na área da Educação e Cultura
Fora de Portas, esta segue as premissas
da Rede Europeia das Cidades Educadoras, mantendo as publicações nas redes
sociais, criando o geocaching, uma rota
museológica, ter vários painéis espalhados pelo concelho divulgando ainda o
património do concelho.
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Inaugurado o Edifício Polivalente de Santa Cruz
“Recebemos um espaço próprio, com condições o
que há muito era esperado”, disse ao nosso jornal
Geraldo Andrade.………………..………………..………………..……
O treinador do clube adiantou ainda que com este

novo espaço, há assim condições de mostrar todos os
troféus, ou pelo menos a maioria, alcançados ao longo
destas duas décadas de muitos títulos alcançados, o
que

antes

era

impossível

de

o

fazer.

Geraldo Andrade adiantou tratar-se de um espaço
que dá melhores condições aos atletas e aos pais,
assim como para a realização da reuniões e convidaFoi recentemente inaugurado o tão esperado

já firmada, terão aqui as suas sedes sociais, nomeada-

dos.

Edifico Polivalente de Santa Cruz, na Cidade de Lagoa.

mente o Centro de Karaté de Lagoa, o Clube de Patina-

O Clube Karaté da Lagoa foi outra das instituições a

"Um dia de festa para a freguesia de Santa Cruz", disse

gem de Santa Cruz, o Grupo de Cantares Tradicionais

receber o seu novo espaço. António Moniz, responsá-

na altura a presidente da Junta de Freguesia.

de Santa Cruz e o Grupo de Jovens Som do Vento.

vel pelo clube, adiantou estar satisfeito com este espa-

Adriana Rebelo falava na inauguração do espaço

Por sua vez, falando no momento da inauguração

ço. “Foram muitos anos à espera, mas valeu a pena”.

que tem estado ao serviço do bem público desde o dia

deste espaço, a Presidente da Câmara Municipal de

“Além da sede, a sala multiusos do edifício, poderá

17 de fevereiro de 1978, altura em que João do

Lagoa, Cristina Calisto Decq Mota, reforçou que este foi

igualmente servir para alguns treinos”, referiu à nossa

Nascimento Cabral Pacheco ofereceu-o à Casa do Povo

“um equipamento há muito ansiado pela Junta de

reportagem.

de Lagoa, recordou.………………..………………..

Freguesia e pela sua população, respondendo a uma

São 15 anos de esforço de treinos na Lagoa, dos

Durante 25 anos, foi sendo ampliado e remodelado,

outra necessidade de disponibilização de sede para

quase 30 anos como treinador. “É uma excelente pren-

de maneira a poder dar resposta a vários serviços no

quatro instituições da freguesia”.………………..……………….

da de Natal”, admitiu adiantando que não esperava

campo da saúde pública, materno-infantil, e no atendi-

Na execução desta obra, a autarquia investiu um

que este dia pudesse chegar.………………..………………..

mento da ação social.………………..………………..……………

total de 250 mil euros. Tal como salientou a líder do

António Moniz diz que com novas condições, espe-

Recordou então a edil que, "quando, em 1991, a

executivo camarário, “enquanto presidente da câmara,

cialmente com um espaço para poder receber atletas e

Casa do Povo de Lagoa foi extinta, os responsáveis

naturalmente que se sente também parte deste

os pais, mais jovens poderão juntar-se ao clube.

decidiram, por unanimidade, doar o edifício à Junta de

projeto, porque conhece a dimensão da colaboração

O Grupo de Jovens Sons do Vento, tem quase 23

Freguesia. Nos anos seguintes, esteve sempre ao

do município a esta obra. Em 8 anos foram empregues

anos de existência na freguesia, foi também uma das

serviço da população. Mas, quando em 2003, os

250 mil euros por parte da câmara municipal de Lagoa,

quatro

serviços que aí funcionavam, foram desativados e

sendo que, só no corrente ano foram investidos direta-

Irene Botelho, uma das responsáveis pelo grupo, diz

aglomerados no novo edifício na freguesia do Rosário,

mente nesta obra 80 mil euros.” Uma obra sem recur-

ser esta uma excelente prenda de Natal, deixando

ele

instituições

a

receber

a

sua

sede.

deixou de ter a utilidade que tinha, e foi então

sos a fundos comunitários e, por isso, tem a certeza

satisfação. “O grupo precisava dum espaço onde o

definitivamente entregue a sua posse à Junta de

que foi muito exigente para o orçamento da junta,

espólio pudesse estar exposto, e guardado em melho-

Freguesia de Santa Cruz, mediante escritura pública de

assim como os números que referiu o espelham em

res condições”, referiu, destacando que todo o espólio

19 de março de 2003".………………..………………..…………

relação ao investimento que representou para o

encontrava-se em caixotes e assim pode ser mostrado.

Segundo Adriana Rebelo, há muito tempo que as

orçamento camarário.………………..………………..……………

Um novo espaço que cria condições para as reuni-

coletividades santacruzenses mereciam um espaço

A autarca frisou, paralelamente, que “este edifício

ões do grupo e encontros.………………..………………..………

digno. Por esse motivo, logo que o edifício ficou vago,

polivalente é um exemplo concreto daquilo que é a

Os ensaios do grupo acontecem no salão da Igreja

surgiu a ideia de lhe dar o destino que agora foi atribuí-

essência do Poder Local Democrático. Quer a Câmara,

Matriz e este novo edifício será aproveitado também

do. "Em 2009, foi finalmente possível avançar com o

quer a Junta, cientes das dificuldades que se atravessa

para o efeito.………………..………………..………………..…………

projeto".

perceberam que, nestes tempos que vivemos, dar um

Irene Botelho recorda que o grupo de dança já

Os trabalhos de construção arrancaram em janeiro

passo de cada vez é o melhor. Só um diálogo apartidá-

representou a Lagoa em vários intercâmbios, desde os

de 2011 tendo sido o edifício inaugurado a 8 de

rio, franco, honesto e de entendimento rigoroso sobre

EUA, Canárias, passou pelo continente português,

dezembro de 2015.………………..………………..………………..

as prioridades de investimento para Santa Cruz, possi-

assim como em quase todas as ilhas, faltando apenas

bilitou

realidade.”

Corvo e São Jorge.……………….………………..………………...

durante uma época de crise económica e social sem

Com a concretização desta obra conferiu-se, deste

Este grupo é constituído por 15 jovens, todas do

paralelo nas últimas décadas da nossa história, tendo

modo, uma sede para o Clube de Patinagem de Santa

sexo do sexo feminino, além da direção, que é igual-

sido grandes os esforços financeiros da Junta, feitos

Cruz, Grupo de Jovens Som do Vento, Centro de Karaté

mente composta maioritariamente por mulheres.

feitos durante um período em que houve necessidade

da Lagoa e Grupo de Cantares Tradicionais de Santa

Também o Grupo Cantares Tradicionais de Santa

de acorrer a muitas outras situações, havendo necessi-

Cruz, que contribui para o contínuo desenvolvimento

Cruz recebeu a sua nova sede. Uma prenda especial no

dade de proceder a uma reestruturação económica e

das suas atividades que muito prestigiam a Lagoa,

mês em que o grupo assinalou os seus 19 anos de exis-

financeira.

levando o nome aos mais altos patamares da vida

tência. O responsável pelo grupo, Fernando Jorge

desportiva e cultural, afirmando-se como referência a

Moniz, diz ser um sonho que se tornou realidade.

A autarca recordou que a inauguração ocorreu

Adriana Rebelo destacou o facto do edifício polivalente ser um sinal de esperança contra as adversidades
económicas mas sobretudo pela afirmação categórica
de que as forças vivas da nossa freguesia estão vivas e
com uma vitalidade crescente.………………………………....

Esta será a casa-mãe das forças vivas do povo de
Santa Cruz cujas normas que regulamentarão o seu
funcionamento serão tornadas públicas em breve.
Apesar de ser um equipamento de toda a freguesia,
algumas coletividades, dada a sua história de sucesso

que

este

dia

fosse

uma

nível regional, nacional e além fronteiras, disse.

Quatro instituições
receberam a chave da sua
nova sede
O Clube de Patinagem de Santa Cruz foi uma das
instituições galardoadas com a sua nova sede. Um
clube que ao longo dos seus 20 anos de existência
muito tem dado à freguesia, ao concelho e aos Açores.

“Há muito tempo que necessitávamos de um espaço próprio e finalmente foi possível realizar este
sonho”.
Segundo o responsável, o espaço cria melhores

condições, tanto para os ensaios, que poderão ser realizados neste edifício polivalente, como em termos
logísticos, havendo assim um espaço condigno, inclusive para que os instrumentos próprios instrumentos
possam ser guardados.
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“LAGOA INVESTE” poderá captar investimento na
ordem dos 55,5 milhões de euros nos próximos três anos

Segundo a autarquia no Tecnoparque poderá ser captado investimento na ordem dos 38 ME e serem criados 300 novos postos de trabalho.
A Câmara Municipal de Lagoa apresentou, recentemente, o Projeto de Regulamento – LAGOA INVESTERegulamento de apoio e incentivo a iniciativas económicas de interesse municipal.…………………………………..
Trata-se de um documento estratégico para o
desenvolvimento económico da Lagoa e para o reforço
do tecido empresarial, e cujas linhas orientadoras
visam essencialmente três eixos no desenvolvimento
do concelho de Lagoa.………………………………………………
Na apresentação do documento, a vereadora
Elisabete Tavares explicou que os benefícios vão dos 25
aos 100% de isenções.………………………………………………
Segundo esta, a Lagoa é a primeira autarquia dos
Açores a conceber um documento integrado desta
natureza que prevê a conceção de benefícios e incentivos para os investidores que queriam investir no
concelho.
O Lagoa Investe adota medidas de natureza fiscal,
de redução de preços de arrendamento e rapidez de
aprovação dos processos de investimento, este último
possível com a criação do Gabinete de Apoio à Competitividade e ao Investidor. Pela primeira vez é também
criado o estatuto de investimento de interesse municipal.
A estratégia passa por valorizar a proximidade
geográfica, valorizar as boas acessibilidades ao
concelho, valorizar as infraestruturas existentes,
promover a coesão territorial e apostar no turismo
como setor de desenvolvimento estratégico.
Uma das três áreas estratégicas que a autarquia irá
focar é o Tecnoparque da Lagoa, que inicialmente foi
concebido para ser uma micro cidade tecnológica e
desportiva, mas que, com a evolução que se vive, o
conceito teve de ser adaptado, em função da procurar
e será um polo direcionado para tecnologia e para a
saúde.
Para esta área do Tecnoparque é pretendido igualmente criar outra inovação que passa pela construção

do mercado municipal criado com um conceito diferente, um conceito de mercado de frescos mas também
que inclua uma praça alimentar e um recinto para
eventos.
Segundo Elisabete Tavares, o objetivo passa por
criar uma montra onde os restaurantes possam
divulgar a cultura gastronómica da Lagoa e criar um
espaço de acessibilidade que tenha uma tónica onde
munícipes e turistas possam marcar a sua presença
diariamente.
Outras áreas onde pode ser dado grande enfoque,
segundo foi explicado, são as áreas turísticas de Água
de Pau e o Termo, duas áreas de desenvolvimento
turístico que têm a particularidade de ter um enquadramento paisagístico único. Há ainda a chamada zona
da Lagoa Antiga, situada na Freguesia do Rosário, zona
esta das antigas e atuais quintas e vinhedos, sendo o
objetivo de dinamizar e olhar para esta zona com olhos
de ver. A vereadora considera que existe aqui um
enorme potencial para a criação de unidades de turismo rural, sendo uma área bastante apetecível.
Outra área tem a ver com o grande objetivo da
coesão territorial direcionada à promoção da freguesia
da Ribeira Chã e o lugar dos Remédios. Zonas rurais
mas com localizações privilegiadas, segundo referiu.
Quanto à natureza dos apoios deste documento,
estas apontam para uma bonificação dos apoios ao
subarrendamento no Tecnoparque, cujo custo fixo
poderá ser diluído até 25 anos, valorizando ao
arrendamento com preços apelativos.………………………
Outra natureza de apoios tem a ver com a isenção
total ou parcial das taxas de natureza urbanística, a
emissão de pareces favoráveis à isenção fiscal ou
redução de IMI e ou IMT e a declaração com vista a
dotar o investimento de Interesse Municipal.
A vereadora acredita que este é um novo desafio a
vencer, sendo que a Lagoa deve-se posicionar como
um polo turístico na costa Sul da ilha de São Miguel,

Autarquia quer potenciar outras áreas turísticas no concelho.

tendo aqui uma localização privilegiada, face aos
restantes concelhos.……………………………………………………
Com a aplicação deste documento, segundo
Elisabete Tavares, espera-se que, nos próximos três
anos, no máximo poderá ser captado um investimento
na ordem dos 38 milhões de euros, só na zona do
Tecnoparque, gerando assim cerca de 300 postos de
trabalho.
Na área turística, prevê-se captar investimento,
neste período, na ordem dos 17,5 milhões de euros,
potenciando a criação de cerca de 125 postos de
trabalho.
Por outro lado, para a presidente da autarquia,
trata-se de um documento que a câmara está a preparar a alguns meses no sentido de criar condições
especiais para fixar empresas na no concelho de Lagoa.
“Num momento complicado, também percebemos
que existem alguns sinais de retoma e queremos
aproveitar este momento em que começam a despoletar novos negócios, que junto dos investidores, a Lagoa
seja um concelho muito atrativo para estes investimentos”, revelou a autarca em declarações recentes ao
Jornal Diário da Lagoa.………………………………………………
Segundo Cristina Decq Mota, este será, no fundo,
um documento que irá reunir um conjunto de isenções
fiscais e de outras naturezas.………………………………………
A edil considera que a grande marca para esta
autarquia, tem sido o apoio que tem sido dado às
famílias, algo que irá continuar, “mas agora há um novo momento e há que estar ao lado das empresas e
dos empresários que pretendam fixar-se na Lagoa”,
acrescentou.
Cristina Calisto Decq Mota considera ser esta uma
postura importante para que, no momento de decisão,
os empresários tenham noção de comparação com as
diferentes
realidades
dos
municípios.
O documento apresentado será aprovado em
reunião de câmara e posteriormente, em fevereiro,
apresentado e aprovado em Assembleia Municipal.
A autarca espera que deste documento possa
advir novos frutos para o desenvolvimento do tecido
empresarial da Lagoa.…………………………………………………
Em declarações ao Diário da Lagoa, a edil admite
que nem todos os setores têm tido um desenvolvimento ao mesmo nível. “Atualmente está-se na era do
turismo, o setor da construção civil atravessou um
caminho difícil, mas o que se quer é que este
documento sirva qualquer ramo empresarial e que faça
da Lagoa um local estratégico, e então se possa
desenhar um novo rumo para o desenvolvimento económico da Lagoa, e por sua vez gerar o verdadeiro
emprego, esse sim que leva à sustentabilidade das nossas famílias”, disse.
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Breves notas sobre o pintor
Tomaz Borba Vieira

Por: Teresa Viveiros

——————————–—————–——

No final de janeiro do ano que
agora se inicia, será inaugurada, na
Lagoa, a mais recente exposição de
Tomaz Borba Vieira. A mostra estará
exposta justamente num espaço
conventual onde se encontra instalada
a biblioteca da qual é patrono.
É, aliás, numa das salas desta biblioteca que se encontra aquela que
acolhe grande parte do acervo que o
pintor doou. José Saramago, escritor
que de quando em vez gosto de citar,
disse que “todos somos bibliotecas,
porque guardamos leituras no nosso
interior como o melhor de nós
mesmos”. Não só vou ao encontro do seu
pensamento, como acredito que podemos conhecer melhor o outro pelos
livros que leu.
No caso do
espólio
a que me refiro, a simples leitura dos
títulos que figuram nas lombadas remete-nos de imediato para o seu gosto
pela arte, educação, história, com destaque para a açoriana, poesia e literatura, no geral.
Mas, embora seja interessante
conhecer a sua biblioteca pessoal, não
é de somenos importante conhecer a
sua obra plástica e a sua biografia,
muito pelo contrário. O facto de a
Lagoa acolher a sua próxima exposição
individual, dá-me o pretexto para
redigir algumas linhas sobre quem tem
o seu nome gravado na biblioteca onde
trabalho nos últimos quatro anos.
Este pintor nasceu num “sítio onde
se cresce a olhar para o mar”, como um
dia referiu, ao que acrescento que crescer a olhar para o mar volta-nos para
dentro, mas também para fora. Dotado
de uma fértil imaginação e criatividade,
e também influenciado pelo seu avô,
veio a nutrir, desde tenra idade, um
forte interesse pelas artes plásticas e
literatura. Concluído o curso de Belas
Artes, na Escola Superior de Belas Artes
em Lisboa, faz um percurso formoso na
área da pintura, desenho e gravura.
Integra inúmeras exposições coletivas e
individuais, não só por Portugal, como
também por Florença, Luanda, Suécia,
Bermudas e Paris.
Uma breve narrativa pelo seu
percurso artístico, dá-nos logo conta de
algumas das suas referências, quer
quando pinta “os Regressantes”, inspirado nos “Emigrantes” de Domingos
Rebêlo, quer nos retratos que fez de

Dias de Melo e de Canto da Maia.
Também, na excelsa tela onde nos
apresenta Antero de Quental a ser
entrevistado por Rui Galvão de Carvalho, revela a consideração intelectual e
estima que nutre por ambos. Esta obra
tem a particularidade de a figura do
autor entrar nela, representando-se
sobre umas andas, o que reforça a
importância que o poeta e o professor
tiveram na sua formação.
É um contador de estórias, não só
com as palavras ditas e escritas, mas
também com as tintas. Aos meus olhos,
uma das suas obras mais belas é justamente a de “Caetaninho da Praia”.
Inspirando-se num cantor de ópera,
nascido no séc. XIX, em Água de Pau, o
pintor apresenta-nos o protagonista,
numa noite de luar, como que a uivar e
a cantar as que imaginamos ser as mais
sublimes e sentidas canções a sós com
o mar.
O pintor pinta coisas do espírito e
da imaginação de uma forma fecunda.
Prende-nos com os Serafins. Na série
Mulheres com Rabo de Peixe e Homens
com Rosto de Cão conduz-nos a um
jogo entre o consciente e inconsciente,
em que os reflexos das imagens
entram numa linguagem erótica. Faz a
versão plástica da poesia de Eugénio de
Andrade [1], aborda o universo denso
de Kafka nas suas gravuras [2]. A ilha de
que não se desenraizou é pintada por si
de várias formas: emalada, fechada,
liberta, telúrica. Ingressa num discurso
plástico, fortemente escultórico das
letras que, geometricamente apresentadas, nos deixam entrever outros
símbolos. No fundo, e apropriando-me
das palavras de R. Ciabani, o pintor
“desenvolveu um alfabeto próprio,
possui dotes fundamentais: o de reportar-se ao seu tempo, encontrando uma
linguagem pessoal” [3].
Esta pluralidade temática e artística
leva-me a recordar a fala de Victor
Almeida, outro artista plástico nascido
desta terra, que disse que Tomaz é “um
artista completo, um dos mais completos”.
É certo que suas obras podem ser
olhadas, com olhos de ver, em inúmeras coleções, aquém e além-mar. Mas
aconselho vivamente a que, no
penúltimo dia do mês de janeiro, quem
me lê, suba a escadaria que conduz até
ao Convento dos Franciscanos, para
contemplar a exposição “Pernalta”. É
que nestas doze obras, algumas a
lembrar uma dança, é-nos emprestada
a experiência do belo, da leveza e do
voo.

______________________________________
[1] 1979.
[2] 1968.
3] R. Ciabani, exposição em Florença, 1967.
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“As idades do brinquedo” em
exposição na Lagoa
O brinquedo, objeto que remota a
tempos imemoriais e importante
aliado no processo de aprendizagem
das crianças, está em exposição no
Convento dos Franciscanos, na cidade
de Lagoa, até ao próximo dia 19 de
janeiro.
A mostra intitulada “As idades do
brinquedo: do brinquedo tradicional
popular, do tradicional artesanal e do
industrial” é uma iniciativa da Câmara
Municipal de Lagoa, através da sua
Biblioteca Municipal Tomaz Borba
Vieira, que tem como principal propósito valorizar e preservar o papel do
brinquedo nas mais variadas áreas e
recordar através dos objetos as
histórias, tradições e heranças
culturais da infância. Nesta mostra
estarão expostos brinquedos na categoria do
popular, artesanal e industrial, este último pertencente à
coleção particular de Álvaro Vitorino.
No grupo do brinquedo popular, os
visitantes poderão apreciar brinquedos
manufaturados em outros tempos a
partir do engenho, recurso a
elementos vegetais e reaproveitamento de materiais associados aos ofícios.
No tradicional artesanal será intuito aludir a épocas específicas, no caso
das feiras e festas religiosas, apresen-

tando brinquedos como loucinhas de
barro
e
carroças
de
boi.
O maior espaço expositivo estará
dedicado ao brinquedo industrial,
onde serão apresentadas peças lúdicas
com diversidade de matéria-prima e
diversas temáticas que marcaram o
período entre os anos 40 e os 90, sobretudo em Portugal, pertencentes à
coletânea
de
Álvaro
Vitorino.
Álvaro Vitorino, natural de Santa
Maria, é licenciado em Engenharia
Agrícola e começou a despertar o gosto pelo colecionismo na infância.
Recentemente transformou a sua
moradia em Ponta Delgada numa
espécie de casa-museu denominandoa de “Casa da Sofia”, onde possui um
vasto património lúdico com mais de
milhares de peças.

___________________________________________________________________

Agrupamento CNE de Santa
Cruz comemora 11 anos
O Agrupamento do Corpo Nacional
de Escutas nº 1290 de Santa Cruz de
Lagoa assinalou o seu 11º aniversário
de atividade. Para assinalar a data foi
realizada uma missa na Matriz de
Lagoa, seguido de um Recital de Poesia.
O 11º aniversário surgiu, por um
lado, para assinalar mais esta data, e
por outro, promover a noite de recital
que ficasse na memória das pessoas.
Ângelo Silva, Chefe de Agrupamento, em declarações ao Jornal Diário da
Lagoa, referiu que estes onze anos têm
sido de altos e baixos como em praticamente todas as instituições. O principal
objetivo tem sido tentar manter a
união entre as chefias e os jovens para
que o agrupamento possa funcionar.
Outro dos objetivos do agrupamento tem sido levar a essência do escutis-

mo à comunidade, algo que Ângelo
Silva considera que têm conseguido.
A sede atual do agrupamento é na
escola dos Remédios, sede que deverá
ser remodelada para criar outras condições, até que, assim que seja possível,
o Agrupamento possa ter uma sede
construída de raiz.
Trata-se de resto um sonho de há
muito, mas que não tem sido possível
concretizar, devido ao tempos difíceis
que se vivem.
…………………………...
Este é um agrupamento atualmente
composto por nove dirigentes, 24
Lobitos, 24 Exploradores, 20 Pioneiros
e 11 Caminheiros. Há ainda três caminheiros com insígnia de ligação e dois
colaboradores.

REPORTAGEM

O jovem já se encontra a trabalhar nos seus próximos dois livros.
Foi lançado recentemente o primeiro livro de poesia do jovem lagoense
Júlio Tavares Oliveira.…………………………
Trata-se de um jovem de 17 anos
natural da cidade de Lagoa, em São
Miguel, e estuda na Escola Secundária
de Lagoa, pertencendo aos quadros de
honra da mesma. É um amante da poesia e tem as suas maiores inspirações
em poetas como Florbela Espanca,
Eugénio de Andrade, entre outros.
Decidiu aventurar-se no mundo da
poesia, após um encontro fortuito com
um poema que lhe despertou uma
paixão que, até então, permanecia
adormecida.
Em declarações ao jornal Diário da
Lagoa, Júlio Tavares Oliveira refere que
descobriu a poesia através de um
poema açoriano que leu e ficou fascinado tendo ganho um gosto especial
por poesia.…………………………………………
“Decidi começar a escrever e ao fim

de alguns meses já tinha uma obra
feita. Mostrei a alguns amigos que
gostaram e eu próprio gostei do que
li”.
Refere que a sua ambição vai muito
mais além do que lançar um único livro
e por isso mesmo já tem o seu segundo
livro pronto para seguir para a editora,
estando a trabalhar num terceiro livro.
Neste seu primeiro livro, o jovem
escritor diz retratar várias temáticas,
desde o amor, à própria realidade.
Aborda ainda o próprio existencialismos e reflete também sobre si, de
um jovem rapaz que viu o clímax da
sua própria puberdade, assim como a
vivência do mesmo através das suas
emoções.
O livro tem a chancela da Chiado
Editora.
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Expolab recebeu “Noite da Ciência”
Foto: DL

Fotos: DL

Jovem Lagoense lança livro de poesia
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Centenas de pessoas visitaram o Expolab em noite dedicada à ciência.
O Centro de Ciência Viva Expolab
recebeu, no final do mês de novembro,
a “Noite da Ciência”, uma iniciativa
conjunta dos Centros de Ciência da
Região
Autónoma
dos
Açores.
Estiveram presentes os seis centros
de ciência dos Açores, no caso o Observatório do Mar, do Faial, o Observatório do Ambiente, da Terceira, assim
como os restantes quatro sediados em
São Miguel, o Observatório Microbiano, o Observatório Astronómico de
Santana, o Observatório Vulcanológico
e Geotérmico e o próprio Expolab.
Em declarações ao Jornal Diário da
Lagoa, Fausto Brito Abreu falou sobre a
mudança que tem sido implementada
no âmbito da ciência nos Açores.
O governante adiantou que tem
sido feito um investimento em ciência
pura e dura na Universidade dos
Açores, sendo que o próprio governo
vai ter projetos de natureza de investigação cientifica.…………………………………
Brito e Abreu destacou a capacidade de se já estar a criar quadros nos
Açores de natureza cientifica, recordando a recente atribuição do prémio
cientifico IBM, um dos mais prestigiados do país, ao jovem açoriano Ricardo
Cabral.
Por seu turno, o diretor executivo
do Expolab , ao nosso jornal, destacou
o trabalho que este centro tem vindo a
realizar pela ciência.……………………………
João Paulo Constância recorda que
este projeto do Expolab, assim como o

próprio projeto da rede dos centros de
ciência na região, tem vindo a crescer e
tem vindo a obter os seus adeptos,
principalmente junto do publico jovem,
que por sua vez, tem levado os familiares adultos a visitar o centro.………………
“O facto da rede ser coesa e muito
participativa, tem sido possível realizar
sempre muitas atividades em conjunto,
e já faz parte do calendário das
famílias”, referiu o responsável, adiantando que as pessoas já perguntam o
que vai acontecer no Expolab.……………
O responsável reforça que isto só é
possível com o gosto, empenhamento
e o esforço dos funcionários do centro.
“É preciso ser muito inventivo para
criar atividades apelativas e só com
pessoas altamente empenhadas e bem
preparadas tem sido possível levar ao
público as atividades do Expolab. A
formação tem sido importante para o
sucesso”.
João Paulo Constância diz notar
uma nova dinâmica nos Centros de
Ciência e uma vontade muito grande
de incentivar e fazer crescer o centro e
existe essa possibilidade.……………………
“Os Açores são procurados hoje por
muitos visitantes e os Centro de
Ciência podem desempenhar um papel
muito importante descodificando,
interpretando e divulgando junto de
quem nos visita, mesmo do ponto de
vista turístico”, referiu.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

“1975: independência? – O ‘verão quente’ nos Açores”
A Biblioteca Municipal Tomaz Borba,
na Freguesia de Santa Cruz, recebeu a
apresentação do segundo volume da
trilogia política “Anos decisivos” intitulado 1975: independência? – O ‘verão
quente’ nos Açores, da autoria de José
Andrade.…………………………
A obra, com chancela da editora
Letras Lavadas, recorda, a partir de notícias e reportagens dos jornais diários
publicados nas ilhas de São Miguel,
Terceira e Faial, as principais figuras e
factos da vida política açoriana durante o período compreendido entre 1 de
janeiro e 31 de dezembro de 1975.
São abordados igualmente acontecimentos relevantes como as eleições
distritais de 25 de abril para a Assembleia Constituinte, a grande manifestação popular a 6 de junho em Ponta
Delgada, a criação da Junta Regional dos

Açores, bem como as movimentações
independentistas e as iniciativas
autonómicas nas nove ilhas.………………
Segundo o autor, em 2014 foi editado o primeiro volume, que falava de 74
e do 25 de abril nos Açores.
O segundo volume fala de uma data
menos valorizada, mas igualmente
importante, que é o ano de transição
entre democracia de 74 e a autonomia
76, uma espécie de antecâmara da
autonomia institucional, segundo disse
ao nosso jornal.……………………………………
José Andrade adiantou esperar, já
este ano de 2016, completar esta trilogia com o terceiro e último volume que
fala sobre a instauração do regime
autonómico dos Açores, comemorando
assim os 40 anos dos órgãos de Governo
próprio da Região.…………………………
Sobre a obra, José Andrade revelou

à nossa reportagem entender que esta
acaba por não trazer nada de novo, mas
que junta toda a informação que se
encontrava dispersa na imprensa da
época, “tive que consultar toda as
edições de todos os jornais que então
se publicava nos três detritos”.
Mas admite que “esta obra tem o
mérito de organizar, sistematizar e
preservar, para memória futura, factos
e figuras que foram e são determinantes para sermos aquilo que somos, uma
Região Autónoma de cabeça erguida a
resolver os seus problemas com as suas
próprias mãos. Por isso é bom não perder a memória e valorizar os nossos
antepassados”, disse.……………………………
José Maria de Medeiros Andrade
nasceu em Ponta Delgada, é licenciado
em Ciências Sociais e profissional da
RDP/Açores. É deputado na Assembleia

Legislativa da Região Autónoma dos
Açores, presidente da direção da Associação dos Antigos Alunos do Liceu Antero de Quental, presidente da direção da
Associação dos Antigos Alunos do Conservatório Regional de Ponta Delgada,
presidente da Região Açores da Associação Internacional de Lions Clubes, entre
outros cargos de presidência. Recebeu
o prémio “Personalidade Cultural de
2012” por eleição dos leitores da revista
“Saber Açores” e tem publicados quinze
livros, nomeadamente “Santo Cristo –
Álbum de emoções e roteiro de razões”,
“Ruas com rosto – Dicionário biográfico
da toponímia de Ponta Delgada”, “1974
– Democracia… o 25 de Abril nos
Açores” e “Semente- prosas e poesia”.

REPORTAGEM/ PUBLICIDADE

Como já vem sendo tradição, realizou-se no passado dia 8 de dezembro,
o tradicional Dia das Montras. Neste
âmbito, o NELAG – Núcleo de Empresários da Lagoa, realizou uma vez mais o
concurso de montras, tendo participado 13 empresas.………………..………………..
Depois do júri ter percorrido as várias
montras a concurso, foram selecionadas as três vencedoras.………………..……
O primeiro prémio foi atribuído à
montra da Ótica Mina, que recebeu um
prémio no valor de 450 euros. Em
segundo lugar ficou a Oticavista Ventura que recebeu um prémio no valor de
250 euros. Em terceiro lugar ficou a
montra da Padaria Gomes e Santos que
recebeu um prémio monetário no valor
de 150 euros.………………..………………..…
A concurso estiveram, além das três
vencedoras, a Beauty & Nails, Isabel
Roque Atelier, Restaurante O Carlos,

Loja Teresinha, Pérola Lagoa, Mini
Mercado Dinis, Jóia Ourivesaria,
Farmácia Mântua, Marta Sapataria e
Vintage Studio.………………..………………..
Recorde-se que a edição deste ano
contou com a novidade de centralizarse na temática do Presépio.
Com esta iniciativa não só se contribuiu para a sedimentação da associação da Lagoa aos presépios, como se
estimula a criatividade dos comerciantes e se proporciona aos transeuntes a
possibilidade de verem presépios nas
artérias da cidade.………………..…………
No âmbito deste concurso, as diversas montras a concurso foram avaliadas tendo em conta a originalidade e
criatividade das mesmas, a harmonia e
estética do conjunto, a iluminação e as
cores, formas e materiais utilizados e a
criação de ambientes.
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Associação Musical de Lagoa
comemorou o 8º aniversário
Fotos: AML/CML

Fotos: DL

Optica Mina vence Concurso de
Montras 2015 na Lagoa
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A Associação Musical de Lagoa
assinalou, a 29 de novembro, o seu 8º
aniversário. Um aniversário assinalado
no Convento dos Franciscanos, em Santa Cruz, com a realização do II Festival
de Bandas Filarmónicas. Participaram
neste festival as bandas Estrela D`Alva,
Lira do Rosário e Harmónica Furnense.
A tarde musical contou ainda com a
participação do Orfeão de Nossa Senhora do Rosário e o Coro da Associação
Musical de Lagoa.………………..……………….
Na ocasião a Presidente da Câmara
Municipal de Lagoa começou por destacar o nome de António Moniz Barreto,
que justamente viu o seu nome atribuído a esse festival por ser um músico
invulgar, com capacidades extraordinárias e pessoa cuja vida esteve sempre
ligada à música e as filarmónicas.

A autarca, numa das suas primeiras
notas, fez referência às filarmónicas
que ali aturam, “sem dúvidas foram
excelentes, uma vez que para além do
seu valor cultural, histórico e patrimonial, espelha a cultura popular, sendo que
o desafio é continuar a ser motivo de
atração para os mais novos, numa
época em que são convidados para
tantas outras atividades e que sejam
por isso capazes de os captar e fazer
com que permaneçam nessa escola de
formação e de valores”.………………..……
Por outro lado, a Associação Musical
de Lagoa promoveu, uma vez mais, a
sua Audição de Natal, que teve lugar no
Cine teatro Lagoense, a 13 de dezembro, onde participaram alunos e professores da academia musical.

Pub __________________________________________________________________________________________________________________________________________

LOCAL/ NECROLOGIA

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.
03dez15 - Foi detido, um indivíduo do sexo masculino, de 58 anos, por condução de um veículo, sob
a influência de álcool, com uma TAS de 2.99 g/l
17dez15 - Foi detido, um indivíduo do sexo masculino, de 50 anos, por condução de um veículo, sob
a influência de álcool, com uma TAS de 1.58 g/l.
26dez2015 - Foi detido, um indivíduo do sexo
masculino, de 43 anos, por furto interior de veículo,
estacionado na via pública.
Por outro lado, elementos da esquadra da PSP de
Lagoa tem vindo a participar, ao longo dos últimos
meses, em várias ações de sensibilização junto das
escolas e da população.
É o caso da ação de sensibilização sobre violência
doméstica no namoro. Ações que têm como intuito
evitar situações futuras de violência.
Segundo fonte da PSP, é preciso sensibilizar para
todas aquelas situações que podem terminar em violência doméstica. No namoro, já são visíveis atualmente situações preocupantes, situações que podem
terminar em casos mais graves de violência, daí ser
necessário sensibilizar possíveis agressores para que
possam reverter comportamentos e atribuir às vitimas formas de se defenderem e fugir à violência.
Noutro campo, no âmbito do programa Escola
Segura, foram várias as ações junto dos alunos de
várias escolas.
A Lei nº 72/2013 de 3 de setembro veio alterar o
Código de Estrada.
As alterações introduzidas refletem maior preocupação com os utentes mais vulneráveis, sobretudo
com os peões e utentes de veículos de duas rodas, na
tentativa de lhes conferir maior proteção.

As alterações introduzidas trazem também um
conjunto de obrigações a adicionar às regras já existentes.
=> À aproximação de passagens assinaladas na faixa
de rodagem para travessia de peões ou velocípedes,
reduza a velocidade;
=> Ceda a passagem aos velocípedes que atravessam
as faixas de rodagem nas passagens assinaladas;
=> Nas pistas destinadas a velocípedes, é proibido o
trânsito daqueles que tiverem mais de duas rodas
nãos dispostas em linha ou que atrelem reboque;
=> Aos velocípedes são aplicáveis as regras de prioridade, salvo sinalização em contrário.
A PSP deixa ainda o alerta:
ATENÇÃO
Na ultrapassagem de peões ou velocípedes, devem
guardar a distância de 1,5 mt e abrandar a velocidade.

___________________________________________________________________________________________

Soluções dos Passatempos.
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NECROLOGIA
Vila de Água de Pau (Lagoa)
Maria Angelina
Idade: 85 anos
Faleceu: 19-11-2015

Freguesia da Ribeira Chã (Lagoa)
Maria José Pereira Couto Ambrósio
Nasceu: 19-02-1942
Faleceu: 11-12-2015

Vila de Água de Pau (Lagoa)
Maria Lia Lima
Idade: 83 anos
Faleceu: 14-12-2015

Freguesia de Nª Sª do Rosário (Lagoa)
Aura da Encarnação Lima Roque
Nasceu: 22-03-1925
Faleceu: 15-12-2015

Freguesia de Santa Cruz (Lagoa)
Maria dos Anjos Mota de Medeiros
Nasceu: 21-11-1935
Faleceu: 20-12-2015

Freguesia de Santa Cruz (Lagoa)
António Manuel Ferreira
Nasceu: 06-07-1950
Faleceu: 22-12-2015

Vila de Água de Pau (Lagoa)
José Maria Sousa Botelho

Idade: 43 anos
Faleceu: 27-12-2015

Lugar da Atalhada (Lagoa)
Maria da Glória
Nasceu: 19-10-1928
Faleceu: 28-12-2015
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Previsões para 2016
Carneiro (21/3 a 20/4)
A vida afetiva reflete forte
vontade de proceder a poderosas
mudanças, contudo, aperfeiçoando a
atitude em relação à Fé e ao Amor.
A nível profissional, abrindo novos
horizontes e buscando conhecimento,
este será um Ano Novo de renovação e
grandes oportunidades.
Touro (21/4 a 21/5)
A vida afetiva relança a área
familiar, expande a afetividade (sem
posse) e desperta o interesse pelos
assuntos filosóficos / Espirituais.
A nível profissional, com determinação e perseverança, o Ano Novo será de
crescimento financeiro e de construção
da carreira.
Gémeos (22/5 a 21/6)
A vida afetiva propõe
restruturações capazes de constituir
associações mais sensíveis, baseadas na
mútua satisfação, alegria e harmonia.
A nível profissional e social a
conjuntura
sugere
concentração,
pensamento lógico e especialização, em
relação às múltiplas atividades.
Caranguejo (21/6 a 23/7)

Balança (24/9 a 23/10)
A vida afetiva e a carreira
estão sobre as grandes transformações
de Plutão, regenerando as áreas
desgastadas que já não servem para a
sua evolução.
A nível profissional o conhecimento
traz o poder para mudar as situações e,
aprendendo o equilíbrio, vai alcançar os
seus objetivos.
Escorpião (24/10 a 22/11)
A vida afetiva marca o lado
místico, mais enfatizado em 2016,
contudo, utilize corretamente o seu
magnetismo e força emocional.
A nível profissional e em geral, a
determinação e a capacidade de renascimento são elementos essências para
dar sentido à existência.
Sagitário (23/11 a 21/12)
A vida afetiva, familiar e a
carreira serão campos fortemente
testados, de forma a poder modificar
radicalmente as situações inadequadas.
A nível profissional e em geral
poderá sentir algumas dificuldades e
falta de energia, porém, o seu natural
otimismo ultrapassará os obstáculos.
Capricórnio (22/12 a 20/1)

A vida afetiva exige uma
tomada de consciência das situações
mais complicadas, de forma a analisar e
enfrentar
os
desafios.
A nível profissional e em todas as
áreas é imprescindível encarar a verdade e mudar, de forma realista e muito
corajosa.
Leão 24/7 a 23/8)

A vida afetiva permite
concretizar objetivos e terminar com
quaisquer situações incompatíveis, seja
do plano familiar ou carreira.
A nível profissional tem a missão de
proceder a mudanças profundas, contudo, alicerçadas numa atitude lógica e
flexível.
Aquário (21/1 a 19/2)

A vida afetiva estabiliza os
relacionamentos emanados na compreensão e a generosidade aliada à
autoconfiança constroem associações
frutíferas.
A nível profissional a criatividade e o
ajustamento económico à realidade
conjuntural, favorecem o crescimento
sustentado da carreira.

A vida afetiva renovada
ajuda a construir alicerces e confere
surpresas positivas. Ainda, acentua o
interesse pelo ocultismo e humanitarismo.
A nível profissional é tempo de
progresso, crescimento repentino na
carreira, construção do futuro e de
obter o merecido reconhecimento.

Virgem (24/8 a 23/9)
Peixes (20/2 a 20/3)
A vida afetiva favorece em 2016 a
reconstrução familiar e, aprendendo a
ultrapassar obstáculos, pode transformar
o
seu
destino.
A nível profissional é tempo de
aperfeiçoar as qualidades pessoais e,
elevando a autoconfiança, corajosamente, inicie novos projetos.

A vida afetiva destes
nativos regidos pelo Júpiter da fé vai
expandir a compreensão, elemento
essencial para renovação dos relacionamentos.
A nível profissional pode aproveitar
oportunidades para crescer com sentido de realidade, compaixão e espirito
altruísta de serviço aos outros.
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Árvores ao chão na Praça da SRA da Graça

O mau tempo que se fez sentir em dezembro último, fez vários estragos também no concelho de Lagoa. A
autarquia viu-se obrigada a efetuar o corte de algumas árvores na Praça de Nossa Senhora da Graça.
___________________________________________________________________________________________

“Os Desafios da Solidão” em debate na Lagoa

O Lions Clube de Lagoa (Açores) promove a 22 de
janeiro de 2016, no âmbito do seu programa de atividades, uma sessão pública subordinada ao tema
central “Os Desafios da Solidão!”, destinada à comunidade em geral, para abordagem de uma temática atual que é transversal a todos os fragmentos das sociedades de hoje.
Nesta sessão pública, a decorrer no Convento dos
Franciscanos, serão abordados temas
como “Os
ensinamentos da solidão”, “Terceira Idade – um ciclo

de novos medos?”, Solidão e bullying -o que se esconde atrás da solidão?”, Voluntariado versus solidão –
um bom caminho…” e “A importância da vida afetiva”.
Serão convidados a abordar os temas o Dr. Artur
Cunha de Oliveira, o jornalista José Manuel Santos
Narciso, a Professora Doutora Maria Teresa Pires de
Medeiros, D. João Lavrador, Bispo Coadjutor da Diocese de Angra e a Drª Zita Maria de Seabra Roseiro,
respetivamente.
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Há um ano foi assim

Há precisamente um ano, o Jornal Diário da
Lagoa deu destaque ao aumento do número de
valências do Lar de Santo António da Santa Casa da
Misericórdia de Lagoa. Outro destaque de primeira
página foi para a visita do então Primeiro VicePresidente da Associação Internacional dos Lions
Clubes a este concelho da ilha de São Miguel. Nesta
edição foi dado destaque igualmente às intensões
da autarquia que apontava 2015 como um ano de
recuperação. Em janeiro de 2015 o Diário da Lagoa
destacou ainda o 20º aniversário do Clube de
Patinagem de Santa Cruz, em título de primeira
página. Entre outros assuntos falou-se ainda das 14
bolsas de estudo que a autarquia atribui para este
ano, assim como a eleição da nova direção no
Centro Socio Cultural da Atalhada.

Pub ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————--

