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Há pais que não se
importam se os
filhos vão ou não
à escola.

Lagoa recebeu recentemente o Encontro Regional das Comissões de
Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) dos Açores.
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Casa da Cultura recebe
“Símbolos Identitários
dos Romeiros I”
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Novo paradigma na
medicina dentária com a
“Sorriso Conjunto”
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Selo 500 da Marca Açores
foi entregue na Lagoa ao
Grupo Finançor
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Entrevista à vencedora do concurso “O Leitor do Mês”

Caros leitores a equipa da biblioteca
apresenta como vencedora do concurso
“O Leitor do Mês” do mês de janeiro, do
segundo ciclo, a aluna Beatriz Medeiros,
da turma do 6.º ano TPCA. Aos leitores
vencedores dos demais ciclos os nossos
parabéns!
Prof.ª Ana:— Bom dia Beatriz!
Beatriz: — Bom dia sra. professora!
Prof.ª Ana: — Muitos parabéns por teres
participado no nosso concurso e teres
vencido!
Beatriz: — Obrigada!
Prof.ª Ana:— Como te sentes por teres
sido a leitora vencedora do segundo
ciclo?
Beatriz: — Eu sinto-me muito feliz e orgulhosa do meu trabalho!
Prof.ª Ana: — O que te levou a participar
no nosso concurso?
Beatriz: — A minha professora de Português incentivou-me a participar no concurso para melhorar a leitura.
Prof.ª Ana: — Onde gostas de ler?
Beatriz: — No meu quarto.
Prof.ª Ana: — Ler para ti é importante?
Beatriz: — Sim sra., porque nós aprendemos muitas lições de vida.

Prof.ª Ana: — Por que razão escolheste
o livro A Árvore?
Beatriz: — Eu escolhi esse livro porque
gosto muito de árvores e pensei que
teria informações sobre árvores.
Prof.ª Ana: — Por que gostas assim tanto de árvores?
Beatriz: — Pela sua importância para a
Natureza e por ser tão agradável no verão fazer piqueniques com a minha família, à sombra de uma árvore.
Prof.ª Ana: — O que achaste da obra?
Beatriz: — Eu gostei muito porque ela
era uma árvore muito bonita e especial!
Prof.ª Ana: — Qual foi a parte da história
de que mais gostaste?
Beatriz: — Eu gostei mais da parte em
que os habitantes da ilha sentavam-se
debaixo da árvore e admiravam-na.
Prof.ª Ana: — E a parte de que menos
gostaste?
Beatriz: — Foi quando cortaram a árvore.
Prof.ª Ana: — Terias encontrado uma
solução diferente para resolver o problema que a árvore causou?
Beatriz: — Infelizmente não.
Prof.ª Ana: — Gostaste da utilidade que
os japoneses deram à madeira da árvo-

re?
Beatriz: — Sim, eu teria feito o mesmo
construiria também uma barca para passear e recordar a árvore.
Prof.ª Ana: — Como sabes com o passar
do tempo os habitantes da ilha começaram a ter muitas saudades da sua antiga
árvore. O que pensas da solução que
eles encontraram?
Beatriz: — Eu gostei deles terem feito
uma biwa para tocar e cantar a música
da árvore antiga para nunca mais se esquecerem dela.
Prof.ª Ana: — Fizeste um bonito desenho da árvore. Achas que a ilustração é
importante num livro? Justifica.
Beatriz: — Sim, porque ajuda-nos a perceber o que está a acontecer na história.
Prof.ª Ana: — Quais são os teus livros
preferidos?
Beatriz: — Livros sobre a Natureza - gosto muito de Ciências da Natureza - A
Viúva e o Papagaio e A Árvore.
Prof.ª Ana: — Costumas frequentar a
biblioteca da escola?
Beatriz: — De vez em quando.
Prof.ª Ana: — O que achas da nossa biblioteca?
Beatriz: — É um espaço agradável e tem
uma linda vista com muitas árvores à
volta.
Prof.ª Ana: — O que desejas ser quando
fores crescida?
Beatriz: — Ser hospedeira é o meu sonho desde pequenina. Fiz a minha primeira viagem aos dois anos… Gosto muito da farda, do trabalho que as hospedeiras fazem e também gosto de Inglês.
Prof.ª Ana: — Consegues também imaginar-te a dedicar-te à escrita?
Beatriz: — Não, mas penso continuar a

ler muitos livros, sobretudo sobre os
cuidados a ter com a Natureza e as árvores.
Prof.ª Ana: — É interessante o respeito e
o amor que tens pela Natureza. Penso
que podes conciliar as duas coisas Natureza / leitura, lendo bons livros num
belo jardim à sombra de uma frondosa
árvore.
Beatriz (sorridente): — Vou seguir o seu
conselho!
Prof.ª Ana: — Na tua opinião os teus
colegas têm hábitos de leitura?
Beatriz: — Não sra., eles leem pouco
porque têm outros interesses como
brincar, jogar PlayStation e o computador.
Prof.ª Ana: — Acho bem que brinquem e
passem algum tempo no computador,
mas a leitura também faz-nos passar
momentos bons. Não é verdade?
Beatriz: — É verdade e eu vou tentar
que eles leiam mais.
Prof.ª Ana: — Gostaria que completasses a seguinte frase: Um livro é…
Beatriz: —“…importante”.
Prof.ª Ana: — Pensas continuar a concorrer no nosso concurso?
Beatriz: — Sim e vou tentar convencer
os meus colegas a participarem também,
pois se eu venci o concurso eles também
poderão vencer.
Prof.ª Ana: — Muito bem! Espero que
continues a ler cada vez mais, de preferência num espaço encantador com muitas árvores, como tanto gostas!
Beatriz (muito feliz): — Vou , sim sra.!
Prof.ª Ana: — Obrigada pela tua entrevista e até à próxima!
Beatriz: — Adeus sra. professora!

“O Amor vem nas
cartas”
Tendo como base a temática amorosa, a biblioteca escolar da EBI de Água de Pau lançou um desafio
aos discentes: a elaboração de cartas, de forma
anónima, com o objetivo de serem expostas à comunidade escolar e à sua votação.
Quinze alunos, da turma A do sétimo ano, aceitaram o dito desafio, e, em Inglês, elaboraram os
trabalhos.
Após contagem dos votos, foram apurados os
vencedores, a saber, as alunas Maria Arruda, Bianca
Almeida e Andreia Brito, que alcançaram o primeiro,
segundo e terceiro lugares, respetivamente, no referido concurso.
A cada uma das alunas, foi entregue um certificado de vencedor. O grupo vencedor posou para a
fotografia.
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O Mundo à Mesa
No dia 4 de março, decorreu mais uma atividade
do Clube Europeu da EBI de Água de Pau, desta feita
em parceria com a Associação de Imigrantes dos
Açores (AIPA). Assim, pelas 19 horas, no auditório foi
feito o balanço do projeto “Os Açores e a Europa III”,
tendo sido apresentados aos pais dos alunos as contas
do clube e o programa da viagem a Londres, uma cidade conhecida pelas suas características interculturais.
Nesta viagem que se realizará de 26 de abril a 1 de
maio, os alunos terão oportunidade de visitar a famosa Torre de Londres e outros espaços emblemáticos
com Madame Tussaud's, London Eye... Durante a
viagem será realizado um vídeo que será apresentado
à comunidade no final do ano letivo. Na viagem os
alunos elaborarão diários de bordo que serão publicados com outros textos e fotografias no blogue do
clube e nas redes sociais. Integrado no tema
“Mobilidade e Interculturalidade no Espaço Europeu”,

teremos também nesta sessão a parceria com a AIPA,
com o Projeto "Tu existes, Tu contas", no qual algumas mulheres imigrantes nos Açores partilham com os
alunos do Clube a sua cultura, dando a conhecer receitas culinárias, músicas, danças, histórias e línguas dos
seus países. Cada participante narrou a sua história, o
seu percurso migratório e uma receita típica do seu
país e traz um prato típico que será partilhado no
grande jantar “O Mundo à Mesa”, que se realizará
logo de seguida no refeitório da Escola com participação especial do conhecido músico Jaime Goth. Tudo
isto tendo como objetivo principal dar a conhecer e
experienciar vivências do quotidiano de outras culturas, através da observação dos seus hábitos culturais e
tradições, dentro e fora do país, através de atividades
práticas de interação social que alarguem mundividências e que reforcem o sentido de pertença e a entidade cultural dos alunos, no aprofundamento do conceito de si próprio, dos outros e do mundo.
José Carlos Pereira

___________________________________________________________________________________________

Concurso “Palavras com História”
No dia 17 de fevereiro, às 10h,
49 alunos (1º, 2º e 3º ciclos) da EBI
de Água de Pau participaram no
concurso “Palavras com história”,
promovido pela RRBE – Rede Regional de Bibliotecas Escolares. Nesta data, os discentes, individual-

mente, e adotando um pseudónimo, redigiram um conto sobre a
temática da liberdade.
Os resultados deste concurso,
que teve lugar, no mesmo dia e no
mesmo horário, nas bibliotecas do
arquipélago dos Açores, serão

divulgados no dia 15 de maio.
Esta atividade teve lugar em
dois espaços distintos, a biblioteca
escolar e o auditório da escola,
tendo em atenção o elevado
número de concorrentes.

EDUCAÇÃO/ EBI de LAGOA/ LOCAL

Semana da leitura na EBI de Lagoa Elos de leitura e não só … Ainda no dia dois, os alunos assistiram a uma sessão intitulada “Escrever com Luz” em que dois membros da Associação de Fotógrafos Amadores dos Açores abordaram a fotografia, até porque esta é um elo
fundamental que nos une ao passado e que nos permite “guardar” momentos.

Fotos: EBI-L

A Semana da Leitura animou a EBI de Lagoa de 1 a
5 de fevereiro. Sendo o tema geral “Elos de Leitura”,
acabámos por alargar o tema a outros elos, que vão
muito para além da leitura.
Começámos a semana com os elos com a tradição,
tendo um grupo de alunos, ensaiados e acompanhados pelos professores de Educação Musical da escola,
alegrado o intervalo com o “Cantar às Estrelas”, tão
típico da nossa terra.

Seguiu-se uma palestra proferida pela Dª Susana
Goulart Costa, subordinada ao tema “Uma Viagem
pela História da família”, na qual, as três turmas que
a ela assistiram, tiveram oportunidade de saber mais
sobre a genealogia, aspeto importante para compreendermos os nossos elos familiares, até porque todas
as turmas da EB 2, 3 Padre João José do Amaral tinham realizado trabalhos sobre a família e elaborado
a respetiva árvore genealógica (trabalhos que estiveram expostos durante toda a semana no pavilhão central da escola e na biblioteca).

O primeiro dia terminou com a atividade que denominámos “Histórias de Família”. Convidámos as
famílias de cinco alunos do 5º ano a vir à biblioteca
falar da forma como cada um se divertia e ocupava os
tempos livres quando tinham a idade do elemento
mais novo (aluno).
Assim, tivemos os testemunhos de três gerações
diferentes, onde se falou de brincadeiras, jogos, mas
também das leituras que cada um fez no seu tempo.
Os alunos que assistiram à atividade mostraram-se
muito participativos e curiosos, demonstrando muito
interesse, principalmente pelas brincadeiras dos
“avós”.

Na terça feira, as atividades da manhã destinavamse aos mais pequeninos. Foram convidadas as três
turmas da educação pré-escolar da EB1/JI Dr. José
Pereira Botelho a deslocar-se à biblioteca da escola
sede para ouvirem as histórias contadas e cantadas
pelas dinamizadoras do projeto “Canta comigo, Leio
contigo”, onde foram apresentadas obras abordando
o respeito pelas diferenças.

Na quarta feira, tivemos uma manhã bastante
movimentada, pois todos os alunos do 4º ano das oito
escolas que constituem a EBI de Lagoa, se deslocaram
à escola sede a fim de participarem num Peddy paper.
Com esta atividade, pretendemos dar a conhecer
a EB 2, 3 Padre João José do Amaral àqueles que serão
seus alunos no próximo ano letivo. Queríamos,
desta forma, fazer com que os alunos se sintam mais
confiantes quando, no início do próximo ano letivo,
ingressarem no edifício da nova escola.

Na quinta feira, dia quatro, a nossa biblioteca recebeu a visita da AIPA (Associação dos Imigrantes nos
Açores), com a atividade “Ler em Diversos Sotaques”,
pois os elos alargam-se também a pessoas de outros
países, com outras culturas, que escolheram o nosso
país para viver. Depois de abordarem o papel que desempenham enquanto associação de apoio aos imigrantes, tivemos o prazer de ouvir ler contos com diferentes sotaques, com destaque para os países de língua oficial portuguesa, mas também uma representação norte americana. Alguns dos nossos alunos foram
também convidados a ler alguns textos que integram
a obra “Contos de Lá”, permitindo-nos criar elos com
diferentes culturas que muito enriquecem o nosso
país.

Por fim, no dia cinco, a “festa” saiu da escola e
espalhou-se pelas ruas da cidade, foi o Corso de Carnaval. Neste participaram todas as turmas da EBI de
Lagoa, que, muito animadas, alegraram e deram uma
cor diferente à cidade de Lagoa.

Ana Páscoa/ Coordenadora da BE da EBI de Lagoa
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Caminho Rural do
Carvalho beneficiado
Os agricultores de Água de Pau passam a gozar
de melhores condições de acesso às suas explorações, a partir de agora, com a inauguração
das obras de beneficiação e requalificação do sistema de drenagem e pavimentação do Caminho Rural
do Carvalho.
Tratou-se de uma obra cuja concretização estava
inserida no programa do governo para este ano de
2016 fazendo igualmente parte da Carta Regional
das Obras Públicas.
É de resto uma empreitada com significado especial para Água de Pau, uma vez que fica assim asfaltado a último caminho agrícola desta freguesia, oferecendo aos agricultores melhores condições para o
seu desempenho diário, com melhores acessibilidades e maior segurança.

Segundo o Secretário Regional da Agricultura e
Ambiente, este tem sido um esforço do executivo
regional, nomeadamente no melhoramento dos caminhos agrícolas.
Em declarações ao Jornal Diário da Lagoa, Luís
Neto Viveiros admite contudo que, apesar do muito
que já tem sido feito, há ainda um longo caminho a
percorrer em toda a região. Mas tem igualmente a
consciência de que estes investimentos são muito
relevantes e têm um retorno significativo no especial
momento que vive a lavoura açoriana.
Por seu turno, para o presidente da Federação
Agrícola dos Açores estão assim a ser criadas melhores condições para os agricultores mas há ainda
muito a fazer nestas áreas.
Segundo Jorge Rita, este é um caminho a percorrer, “é indispensável para a lavoura que as infraestruturas sejam criadas, e as nossas reivindicações
felizmente que têm sido atendidas”, referiu ao nosso
jornal.
Segundo referiu, com melhores caminhos, mais e
melhor abastecimento de água e energia elétrica às
explorações há assim uma redução dos custos de
produção e um aumento da qualidade da produção.
José Fernando Costa, o Presidente da Junta de
Freguesia de Água de Pau, recordou que esta inauguração culmina uma luta de seis anos. “Foram seis
anos de muita insistência da nossa parte, uma luta
que começou no meu antecessor e agora terminou”.
Trata-se de uma obra que irá beneficiar diretamente 16 agricultores que tem explorações nesta
zona, sendo também criada uma segunda via de
entrada na Vila de Água de Pau.
José Fernando Costa crê que esta segunda via
vem também ajudar o turismo já que são muitos os
turistas que exploram a ilha através dos caminhos
rurais.
O autarca acredita ainda que, com a beneficiação
deste caminho rural, poderão ser criadas outras infraestruturas ao longo do percurso, potenciando
assim a zona e a própria vila.
A obra foi da responsabilidade da Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente, através da Direção
Regional dos Recursos Florestais, teve um custo de
250.757,14€ e teve um prazo de execução de 66
dias.
Para a reintegração paisagística dos taludes
foram utilizadas 600 plantas nativas dos Açores.
DL
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O lugar dos Remédios, em Santa Cruz, recebeu a
11.ª edição do festival de cantorias ao desafio, mantendo assim viva a tradição e os interesses culturais dos
Remédios, que sempre foi reconhecido pela tradição
no cantar ao desafio.
Trata-se de uma iniciativa organizada pela Associação Cultural e Recreativa dos Remédios, com o apoio
da Câmara Municipal de Lagoa.
São centenas de pessoas que se têm deslocado ao
lugar dos Remédios para três dias de grande animação,
onde não falta a boa música ao desafio, acompanhada
pela tradicional gastronomia, propositadamente confecionada pela comunidade dos Remédios, para este
evento.
“É uma festa que tem que ter a sua continuação,
não só por ser o Festival de cantigas ao desafio, mas
por ser uma tradição muito antiga que estava praticamente esquecida e este Festival veio fazer renascer
esta tradição”, palavras de José Raul, Presidente da
Associação Cultural e Recreativa dos Remédios, no âmbito da 11.ª edição do festival de cantorias ao desafio.
Segundo José Raul, este convívio é “uma festa que
tem dado vida ao nosso Concelho de Lagoa”. No entanto, o presidente da Associação Cultural e Recreativas
dos Remédios lançou um alerta para a falta de interesse dos jovens lagoenses e de toda a ilha micaelense,
nas cantorias ao desafio: “Tinha muito gosto que aparecesse jovens para dar continuação a elas”.

Para José Raul, o balanço das Cantorias ao desafio
deste ano, foi positivo e “de ano para ano tem tendência de melhorar” afirmou o presidente ao Diário da
Lagoa.
Foram mais de 600 pessoas que se deslocaram até
ao lugar dos Remédios para mais um festival de grande
animação.
Os três dias foram animados por boa música ao
desafio com cantadores de São Miguel, nomeadamente
João Luís Mariano, Tiago Clara e Bruno Oliveira. Mas
também cantores e tocadores da ilha de São Jorge e
Terceirenses: José Esteves, Maria Clara e Fábio Ourique.
É a sexta vez que a jovem cantora terceirense, Maria Clara, participa neste festival de Cantorias ao Desafio e para o jovem, cantar com pessoas mais velhas,
adultas é uma forma de “crescer porque faz-nos tomar
responsabilidades, faz-nos aprender a lidar com diferentes tipos de pessoas, diferentes faixas etárias, diferentes ilhas e não só nas ilhas, alastra-se depois para
Canada, Estados-Unidos e é muito bom ter estas experiências e poder fazer delas um bocadinho do futuro
também”.
Explica ainda que o problema que atravessa a ilha

de São Miguel, com a falta de jovens a cantar ao desafio, não acontece o mesmo na ilha Terceira: “ temos
cada vez mais jovens interessados por esta arte, a participar por esta arte, o que tem sido muito bom para a
manutenção desta cultura”, afirmou Maria Clara.
Segundo a cantora, os cantadores mais velhos, mais

Fotos: DL

Festival de Cantorias ao desafio “dá vida ao Concelho”

experientes de São Miguel, têm que “dar oportunidade
aos mais jovens de se mostrarem, porque o que acontece muitas vezes é que os cantadores mais velhos,
sentem-se ameaçados com alguém novo que pode entrar no meio”, sendo que os cantores mais jovens precisam do apoio e incentivo dos mais experientes.
Para acompanhar as cantorias ao desafio, não podia
faltar a gastronomia e doces tradicionais, propositadamente confecionados pela comunidade dos Remédios,
para este festival. Assim sendo, a cozinheira Paula, relembrou que toda a comida é caseira, desde a matança
dos porcos à confeção da comida feita no próprio local:
“quem vem cá, gosta muito dos nossos torresmos com
inhame, com o chouriço frito, os chicharros, é tudo
caseiro e é o que as pessoas procuram mais”.
Já para a cozinheira Urânia, esta iniciativa não pode
parar pois “a nível de são Miguel é o único festival de
cantorias ao desafio e se a gente não tem reclamações
de ninguém, em princípio se as pessoas não reclamam,
e agradecem e dizem que gostam é porque talvez esteja bom o que fazemos”, afirmou.
José Raul lançou um desafio aos jovens para continuar esta tradição: “tinha muito gosto que aparecessem jovens” e afirma que “tem que haver continuação”
deste festival de cantorias ao desafio.
DL/AS
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Festival da Malassada volta a ser sucesso na Ribeira Chã

A Malassada é um dos doces tradicionais do carnaval na ilha de São Miguel
e desde há três anos que dá o nome ao
Festival que decorre na Freguesia da
Ribeira Chã, Concelho de Lagoa.
Na edição deste ano, mais de cinco
mil malassadas foram confecionadas
neste certame que decorreu no Centro
Comunitário Padre João Caetano Flores.
Trata-se de uma iniciativa organizada
e promovida pela Junta de Freguesia da
Ribeira Chã, que conta com o apoio da

Câmara Municipal de Lagoa, promovendo a típica gastronomia como seja a
malassada, que é um doce tradicional
do carnaval açoriano, sendo também
uma forma de promover um produto
confecionado, com base numa receita
típica da Ribeira Chã, acompanhadas
pelo tradicional chá de poejo.
Segundo Vitória Couto, a Presidente
da Junta de Freguesia “este ano, já ultrapassamos todas as expetativas possíveis,
ou seja, o balanço é muito positivo. Nós

estamos a fazer o dobro, de quilos de
massa do que no ano passado” sendo o
objetivo do Festival divulgar o que se faz
nesta freguesia de 325 habitantes.
Certo é que são muitas as pessoas
que se deslocam até à freguesia para
saborear esta típica malassada, “e a
nível de visitantes também já recebemos bastantes pessoas, ou seja, deve ter
sido à volta de 2500 pessoas” afirmou
Vitória Couto ao jornal Diário da Lagoa.
Há quem pense que esta tradicional
malassada da Ribeira Chã tem um segredo para ser tão saborosa mas segundo a
cozinheira Eduarda, o verdadeiro segredo é fazer “as coisas muito bem feitas,
com muito amor e carinho”.
Apesar de muitas horas de trabalho
árduo e cansativo, todas as pessoas
envolvidas na organização deste festival
são unânimes em afirmar que vale a
pena: “é um pouco cansativo, é o
primeiro ano que estou aqui a ajudar e é
um pouco cansativo fazer um festival
desta dimensão. Fala-se muito no festival da Malassada e comprovasse, muito
concorrido pelas pessoas, muito bem
aderido” adiantou o jovem ajudante
Henrique.
Além da típica malassada, o progra-

ma festivo contou com a animação de
vários grupos locais. “Temos muita música, nós investimos em grupos musicais
do Conselho da Lagoa, as pessoas também apreciam, temos este ano novidades, palhaços para animar os mais novos
e que também estão muito relacionados
com a época do Carnaval”, salientou a
presidente da Junta de Freguesia da
Ribeira Chã.
Este Festival pode contar com a presença habitual do grupo Filhos da Terra
e segundo José Pacheco “ sou suspeito
mas decorreu bastante bem. Já é a terceira vez que nós atuamos aqui, tem
uma particularidade ou duas até. Uma é
que atuamos no nosso espaço de
ensaio, que é o que temos atualmente e
a segunda particularidade é que o primeiro espetáculo que fizemos a serio,
foi aqui depois do Grupo ter sido fundado, e já la vão três anos.”
Garantida está também a próxima
edição em 2017: “Para o ano continuamos porque se as pessoas gostam, é
muito bom e vamos continuar com
certeza absoluta”, segundo referiu Vitória Couto.
DL/AS
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“A saúde oral, até há muito pouco
tempo, foi encarada como o parente
pobre dos cuidados primários. A Sorriso
Conjunto, não só nesta área como em
outras no âmbito da sua atuação, quer
acrescentar uma mais-valia ao Sistema
Regional de Saúde e está aberta a
parcerias com o mesmo”. A opinião é
de Verónica Margato, da gerência desta
clínica, em entrevista ao Jornal Diário
da Lagoa.
Segundo Verónica Margato, a
“Sorriso Conjunto é um projeto de iniciativa privada, sem capitais europeus ou
de fora da região. Está, com certeza,
inserida num contexto de complemento do Sistema Regional de Saúde e não
concorrencial ou substituto”.
Segundo esta, a “Sorriso Conjunto”
tem um único parceiro sendo este “o
utilizador dos nossos serviços. Carateriza-se por um serviço na área da saúde
de proximidade, de qualidade e familiar”.
Abertas desde março de 2015, as
clínicas do grupo, em menos de um
ano, já criaram “vinte e cinco novos
postos de trabalho na Região”, contando com três psicólogos, dois nutricionistas, oito médicos dentistas, três médicos de Medicina Geral e Familiar, dois
enfermeiros e sete assistentes de
consultório.
Segundo a responsável, os utentes
podem usufruir de serviços diversos e
essenciais à saúde, nomeadamente:
Medicina Dentária, Medicina Geral e
Familiar, Nutrição Clínica, Psicologia
Clínica e Cuidados de Enfermagem.
Verónica Margato afirma que “a
nossa abordagem é, sem dúvida, holística, abordando o ser humano como
pessoa num contexto existencial, indo
ao encontro das suas necessidades.
A Sorriso Conjunto está aberta a parcerias dentro da região, desde que as
mesmas acompanhem a exigência dos
nossos serviços”.
A palavra “Conjunto”, ganha

importância a partir do momento em
que se percebe que esta clínica oferece
outras especialidades para além da
dentária., mas também com o seu
contexto holístico, onde o seu verdadeiro significado é o “compromisso
entre os nossos utentes e os vários
serviços prestados por nós, ou seja,
com a própria clínica”.
“Como trabalhamos unicamente
com profissionais da região o crescimento será lento,mas tem um rosto,
um nome e, quem sabe, parceiros regionais. Conseguimos proximidade, apostamos nos projetos sociais, as crianças
até aos 14 anos simplesmente pagam o
preço de custo, enfim… queremos cumprir o nosso papel social sem nunca
esquecer que temos compromissos
financeiros”, refere Verónica Margato
ao nosso jornal.
As Clínicas Sorriso Conjunto estão
presentes em cinco localidades na Ilha
de São Miguel, com um projeto seguro
e estável, no entanto a responsável
adianta ainda que têm “tempo para
crescer e cresceremos de acordo com a
aprovação dos nossos utentes”.
Para além destes serviços a Clínica
ainda oferece a possibilidade de uma
Medicina Dentaria Móvel com uma
unidade portátil semelhante a um
consultório, que tem percorrido os
lares, escolas e instituições, serviço
único na região. Sendo as crianças e
adolescentes, uma verdadeira preocupação da Clínica Sorriso Conjunto:
“também temos a consciência que a
prevenção não traz um retorno imediato, mas insistimos que viemos para
ficar”.
Neste sentido são várias as parcerias com Instituições Particulares de Solidariedade Social, assim como instituições públicas.
As Clínicas Sorriso Conjunto apostam em profissionais da região e assim
sendo “sempre que possível, aproveitar
a grande ajuda que o Governo da RAA
dá à empregabilidade e, como segundo
maior motivo, apostamos na comunidade tendo a nítida perceção que a região
está a abrir uma nova pagina na sua
história”.
Fica em aberto, a possibilidade,
num futuro próximo de expansão da
Clínica Sorriso Conjunto para outras
ilhas, garantindo, no entanto, guardar
“sempre a mesma filosofia”.
DL/AS
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É preciso quebrar o afastamento
dos jovens da vida politica
Foto: DL

Fotos: CSC

Novo paradigma na medicina
dentária com “Sorriso Conjunto”
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A Casa da Cultura Carlos César, na
Cidade de Lagoa, recebeu no início do
mês de fevereiro, mais uma sessão do
projeto “À Conversa com…”, tendo sido
convidada para esta sessão a presidente
do Município de Lagoa.
Nesta segunda sessão, Cristina Calisto Decq Mota, realizou uma intervenção
dedicada à importância do órgão público, dos serviços para a comunidade e
dos desafios que um autarca enfrenta
nos dias de hoje.
Segundo explicou ao Jornal Diário da
Lagoa, “nestas sessões de educação para
a política, vim falar de poder local, afinal
de contas deriva das funções que desempenho e fazia todo o sentido mostrar a estes alunos da Escola Secundária
de Lagoa o que efetivamente um presidente de câmara faz, o que faz uma
autarquia, qual é o trabalho que é realizado por detrás do edifício, em que um
conjunto colaboradores estão a trabalhar”.
Entre as várias explicações que
foram dadas aos jovens, a autarca recordou que o Poder Local está de certa
forma asfixiado legislativamente, embora tenha a sua própria autonomia.
“Todos os dias existe uma nova lei a aplicar, todos os dias há que ajustar a novos
métodos de trabalho”.
Segundo explicou, “é o poder mais
próximo das pessoas, o que conhece as
suas necessidades e responde numa
primeira linha aos problemas, e acredito
mesmo que é o poder que mais diz às
pessoas. Exemplo disso são as taxas de
abstenção nas eleições autárquicas que
são sempre mais baixas que as restantes

eleições”.
Segundo Cristina Calisto Decq Mota,
é nas eleições autárquicas que a afluência às urnas é maior, onde existe igualmente um conhecimento mais próximo
da pessoa que vai eleger para uma
autarquia ou uma junta de Freguesia.
“Uma relação que elucida bem a importância do Poder Local”.
Está é foi de resto mais uma
das várias sessões de educação para a
política e cidadania direcionadas ao
público em geral, com especial destaque
para alunos do ensino secundário.
Trata-se de uma iniciativa que visa
despertar no público a consciência política e de cidadania e contribuir para
quebrar o afastamento dos jovens da
vida política, combatendo a abstenção,
atendendo que nas últimas Legislativas,
nos Açores assistiu-se a uma taxa de
58.8% na abstenção.
Este projeto acolherá outras intervenções, procurando demonstrar que a
Área da Educação e Cultura tende a contribuir também para uma aproximação
da comunidade à vida politica: quer
elucidando sobre as funções de um
politico e do seu trabalho em prol da
comunidade, quer focando a consciencialização do papel da própria comunidade na vida politica, quer valorizando a
informação que nos chega através dos
meios de comunicação social.
Para o próximo dia 11 de março está
agendado o encontro com o jornalista
Rui Goulart que irá falar sobre o jornalismo e a liberdade de expressão.
DL
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74 mil euros de dívida de água
São mais de 74 mil euros que são
devidos à Câmara Municipal de Lagoa
somente de dívidas de água. A este
valor soma-se mais de 30 mil em rendas de habitação social.
Os números estão declarados ao
abrigo da Lei dos Compromissos e dos
Pagamentos em Atraso e foram apresentados na última reunião ordinária
da Assembleia Municipal de Lagoa.
Tratam-se de valores de dívidas
acumuladas de oito anos. Segundo
explicou ao Jornal Diário da lagoa a
presidente da autarquia lagoense,
“algumas destas dívidas, que tem de
estar contabilizadas, referem-se a empresas que nos últimos anos abriram
insolvência e neste momento não existe nenhum mecanismo para que a autarquia possa ser ressarcida do valor”.
Cristina Calisto Decq Mota adiantou

que “gostaria de ser capaz de receber
todo o valor que está em dívida, mas
atendendo a que algum do valor está
relacionado com insolvências, receio
que algum dia seremos justamente
ressarcidos do valor”.
Existem alguns casos em que o
abastecimento já foi cortado, outros
restabelecidos, após acordos de pagamento que tem sido realizados.
Por outro lado, em relação às dívidas das rendas de habitação social,
esta é uma situação real, “existem alguns casos em que já houve ações de
despejo decretada por tribunal”, recordou a autarca.
Contudo na grande maioria existem
inquilinos que tem acordos de regularização da dívida com a autarquia.
DL
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Em resposta à Pedagogia de B.P.

É impossível falar no Movimento Escutista e na sua Pedagogia
sem se associar o nome do seu
educador nato: Baden-Powell.
Eu, como escuteiro que sou,
analiso bastante a sua forma de
educar: a típica educação inglesa.
Educar será tanto como preparar o Homem para respeitar os
outros, os direitos fundamentais
dos outros.
B.P. como bom cidadão e defensor do patriotismo sabe bem
que a filosofia educativa não é algo
fácil, pois poderá, por si só, degenerar em alguns casos, num excessivo pragmatismo e até em exacer-

bados individualismos.
É tempo de nos perguntarmos
pelas linhas gerais do método pedagógico que B.P. legou à sua
obra. Eu creio que se pode definir
como uma das mais felizes simbioses de tudo o de mais válido têm
os ensinamentos modernos, temperados por um conjunto de princípios básicos de natureza cívica,
moral e religiosa, sempre velhos e
sempre novos, porque devem
prescindir para a formação do Homem de ontem, de hoje e de amanhã.
Pode dizer-se, sem forçar muita a verdade, que o princípio geral
do método pedagógico de B.P.,
assenta na adaptação consistente
e ativa do processo educativo às
características do escuta, tornando
-as presentes em todas as suas
experiências ou atividades.
O escutismo é, antes de mais,
um jogo em que os mais variados
temas põem à prova toda a quente
imaginação sensível da criança e a
mais realista imaginação intelectual do adolescente.
O escuteiro tem sempre algo
para fazer: o acampamento é um
autêntico laboratório de ensaios,
de experiências e de manobras.

Espaço dedicado ao Agrupamento de Escuteiros
1290 de Santa Cruz - Lagoa

Esta vida, porém, assenta numa organização comunitária que
constitui um verdadeiro segredo
do poder operacional do método.
Os grupos caracterizam-se essencialmente pela vontade de poder ou
afirmação da força física e/ou moral e pela necessidade da glória
coletiva.
Baden-Powell aproveita esta
tendência natural, imprimindo
uma dinâmica que se norteia pelos
sentidos de cavalaria: respeito
pelos bons costumes como um
dever de honra e lealdade.
Devo terminar as minhas considerações, mas não o posso fazer
sem dirigir uma palavra àqueles
que são verdadeiramente o corpo
e alma do Movimento: todos os
Escutas.
Amai o vosso bando, amai a
vossa patrulha, amai a vossa equipa, amai o vosso Clã, amai os vossos dirigentes, amai a vossa Sede,
amai a vossa farda; numa palavra,
amai humildemente, mas como
tenacidade a vossa Promessa, porque se o fizerdes honrar-vos-eis a
vós próprios, servireis os Irmãos,
engrandecereis o Reino de Deus e
da Igreja e sereis uma esperança
da Pátria. Alerta!
Caminheiro, Bruno Ribeiro

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

“Símbolos Identitários dos Romeiros I –
Bordões e Cevadeiras” na Casa da Cultura
Está patente ao público, na Casa da Cultura Carlos
César, a exposição itinerante “Símbolos Identitários
dos Romeiros I – Bordões e Cevadeiras”, numa iniciativa do Movimento de Romeiros de São Miguel
(MRSM), que tem percorrido todos os concelhos da
ilha de S. Miguel e que agora termina na Lagoa, numa
parceria com a autarquia local.
Trata-se de uma exposição composta por um
diversificado número de bordões bem como diversas
cevadeiras, sendo estes dois dos quatro símbolos
identitários dos romeiros, juntamente com o terço e
lenço, representando assim a religiosidade de uma
tradição com cerca de 500 anos.
A abertura da exposição contou com a presença
da vereadora Elisabete Tavares que, na ocasião, referiu ser uma iniciativa que o município lagoense acolhe
numa época de início das romarias de São Miguel,
sendo uma religiosidade patente nos lagoenses, visto
que a Lagoa tem cinco ranchos de romeiros. Para
Elisabete Tavares, esta forte afluência “é sinal de um
movimento forte e cheio de vida”.
De acordo com João Leite, presidente do Movimento de Romeiros de S. Miguel, esta uma exposição
que apresenta alguns dos acessórios que cada romeiro apresenta: um xaile pelos ombros, um lenço ao
pescoço, uma cevadeira às costas, um terço e um
bordão na mão, que assim percorrem toda a ilha da
São Miguel.
Presente também esteve o Pe. Nuno Maiato, que
afirmou toda a importância desta apresentação:
“estes bordões não foram feitos para estarem aqui,
essas cevadeiras não foram feitas para estar aqui em

exposição, mas sim para estarem no caminho como
instrumentos de auxilio aos peregrinos que são os
Romeiros. Agora, é muito importante os bordões e as
cevadeiras estarem aqui porque isto faz parte da nossa identidade como Romeiros, são sinais exteriores de
uma rica vivencia interior que é uma romaria quaresmal”.
O Pe. Nuno Maiato referiu ainda que nem todos os
Romeiros viram esta exposição de uma forma positiva,
não achando necessário este tipo de manifestação.
No entanto, a opinião do Pe. Nuno é diferente: “nós
Grupo Coordenador, estamos a procurar que varias
dimensões, do nosso ser, Romeiro e Movimento, estejam em harmonia. Para mim foi uma descoberta que
veio enriquecer ainda mais o carinho e todo o empenho que eu tenho pelas Romarias. Que isto também
sirva para enriquecer a nossa identidade como Romeiros e que sirva também para fortalecer a nossa fraternidade que nos une a Jesus Cristo”, referiu Pe. Nuno
Maiato.
DL/AS
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O Arrendamento Rural
- Algumas considerações Esta temática está bastante enraizada na nossa
história regional, atendendo à nossa realidade arquipelágica e do facto de a posse/ exploração económica de prédios rústicos consistir, desde tempo imemorável, um dos pilares na qual assenta a nossa economia.
Tradicionalmente, a exploração de terrenos
agrícolas respeita ao cultivo, grosso modo, de batata,
beterraba. leguminosas, milho, tendo maior incidência na criação de gado ou de forragem para alimentação.
Subsiste, até aos dias de hoje, sendo prática
reiterada, o facto de os proprietários de terrenos
agrícolas darem de arrendamento o seu terreno para
exploração agrícola por contrato verbal, sem a
necessária redução a escrito do respetivo arrendamento.
O Decreto Legislativo Regional n.º 29/2008/A,
que estabelece o Regime Jurídico do Arrendamento
Rural na Região Autónoma dos Açores, estabelece no
n.º 1 do art. 4º que o arrendamento rural é obrigatoriamente reduzido a escrito, de modo a que tal
relação jurídica produza por completo todos os seus
efeitos.
Ora, verificando-se que determinado terreno foi
dado de arrendamento mas que não foi reduzido a
escrito, independentemente do tempo de duração
do arrendamento, pode qualquer das partes, solicitar
à parte contrária a redução a escrito do arrendamento em curso, de modo a poder não só obter título
bastante da sua posição contratual face à parte
contrária, mas também obter título que melhor
legitime pretensões relacionadas com direitos que se
pretenda fazer valer.
Outra questão, não menos importante, coloca-se
ao nível da duração mínima do contrato, o qual
deverá ter a duração inicial mínima de 10 anos,
sendo renovável, se nada se disser em contrário, por
períodos de 5 anos.
Curiosamente, o "Novo" Regime do Arrendamento Rural, dado pelo Decreto - Lei n.º 294/2009, de 13
de Outubro, veio estabelecer um prazo mínimo de 7
anos de duração do locado, estipulando o seu
art. 40º que aplica-se tal disposição à Região Autónoma dos Açores, salvaguardadas as devidas adaptações.
Em jeito de conclusão apenas referir que uma
parte substancial dos litígios, quanto a esta matéria,
levados aos Tribunais na Região Autónoma, versam
sobre conflitos de arrendamento, os quais desembocam, previsivelmente, na discussão sobre a existência ou não de titulo escrito que legitime uma ou
outra posição do conflito.
Hélder Pimentel Medeiros
Advogado
helderpimentelmedeiros@gmail.com

Diário da Lagoa | Março de 2016

PUBLICIDADE

Página 07

Página 08

REPORTAGEM

Diário da Lagoa | Março de 2016

Foto: DL

“Há pais que não se importam se os filhos vão ou não à escola”

A Cidade de Lagoa recebeu, recentemente, o Encontro Regional das Comissões de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) dos Açores.
Para a Presidente da Comissão de
Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) da
Lagoa, as maiores problemáticas que
surgem no concelho têm a ver com a
negligência, desde os cuidados básicos
da criança, à sua higiene, à sua saúde.
Carla Ferreira considera que existem
muitos casos em que os próprios pais
não se importam se os filhos vão ou não
à escola, nem com o seu desempenho
escolar.
Segundo a presidente da CPCJ de
Lagoa, um dos pontos mais importantes
de uma comissão, é dar voz à criança,
pois muitas vezes o meio utilizado para
a criança ser ouvida tanto no seio familiar como nas escolas, é através das
comissões.
A responsável, que falava ao Jornal
Diário da Lagoa à margem do Encontro
Regional das Comissões de Proteção de
Crianças e Jovens, que decorreu recentemente na Cidade de Lagoa, acrescenta
que existem também casos de maus
tratos físicos e psicológicos, que são
muito subtis.
Quanto às denúncias, Carla Ferreira
adianta que “temos situações em que é
a própria criança que procura a comissão, porque estas sabem quando os seus
direitos estão a ser ultrapassados ou
quando não estão a ser compridos e
procuram-nos. Há também o amigo que
diz a outro amigo, e a situação sabe-se.”
A Presidente da CPCJ de Lagoa explicou que “quando eu entrei para a comissão havia um número enorme de casos,
agora já conseguimos consolidar melhor
os processos. Qualquer pessoa, qualquer cidadão, qualquer instituição, qualquer entidade pública ou privada, pode
dirigir-se à comissão, quer presencialmente ou por escrito, dando o alerta de
determinada situação”.
Ajudar estas crianças passa por todo
um processo de um verdadeiro trabalho
de equipa. “O Centro de Saúde dá-nos
alertas, as escolas são também grandes
entidades sinalizadoras, a própria Segurança Social, o Hospital, a PSP e a própria Câmara Municipal. Portanto, há
aqui uma pareceria e a CPCJ de Lagoa

neste momento tem uma governação
integrada, nós trabalhamos muito com
os nossos parceiros mais diretos e que
são muito importantes porque são os da
primeira linha”, defendeu Carla Ferreira.
Um dos motivos da existência das
Comissões é de tomar conta das próprias crianças e quem pode dar essa
resposta é a sociedade, assim sendo
adiantou a responsável da CPCJ “as
comissões não são mais do que isso, há
a representação da saúde, da PSP, de
instituições, todas as pessoas que fazem
parte daquele conselho, daquela sociedade, o que torna depois todo este cruzamento de informação, de trabalhos e
parcerias para chegarmos à criança e
para a nossa intervenção ser mínima e
respeitar a privacidade”.
Neste processo, os direitos da criança têm que ser sempre uma prioridade e
só em ultimo caso é que a criança é retirada à família mas principalmente tem
que haver “um acordo, em que as entidades anteriores à família têm que entrar, desde escolas, médicos, ATL, tudo o
que seja de acordo com a problemática
que nós estamos a trabalhar e que nós
queremos reparar e promover os direitos da criança. Mas tudo isto, está sobre
a lei e nós temos que seguir os passos
da lei. É uma entidade autónoma mas
que tem lei de proteção e promoção”,
afirma Carla Ferreira.
Para além da negligência, outro aspeto a ter em conta são as toxicodependências e o álcool, problema muitas
vezes associado à violência domestica
nas famílias. Como afirmou a administradora ao nosso jornal: “ sempre que
há um caso de violência domestica, em
que haja menores, automaticamente,
esse processo é dado o conhecimento à
comissão, pois cabe à comissão a proteção daquela criança, que está vitima,
sujeita também tanto fisicamente como
psicologicamente”.
Carla Ferreira garante que o dever
das Comissões é respeitar a criança e a
sua privacidade, nomeadamente, na
intervenção junto das escolas, salienta
“ninguém tem que saber que aquela

criança, tem um processo na comissão,
senão estamos a descriminar a criança,
nós próprios com a nossa ação”.
No que diz respeito à cidade de
Lagoa, o número de casos está estável, e
na realidade a Comissão de Proteção de
Crianças e Jovens de Lagoa, não olha a
números porque “nós conhecemos os
nossos jovens e os nossos meninos pelo
seu nome e são as situações e o que
estão a viver naquele momento que nos
preocupa”, afirmou Carla Ferreira ao
jornal Diário da Lagoa.
Recorde-se que a Lagoa recebeu
recentemente o Encontro Regional das
Comissões de Proteção de Crianças e
Jovens (CPCJ) dos Açores, um encontro
que reuniu assim, neste concelho, varias
componentes importantes, segundo
disse ao Jornal Diário da lagoa, a Presidente da autarquia lagoense.
Cristina Calisto Decq Mota destaca
desde logo o assunto em causa, ou seja,
a discussão da temática das Comissões
de Proteção de Crianças e Jovens. “Hoje
em dia sente-se uma enorme pressão
pelo trabalho que estas comissões realizam. Há da parte de algumas pessoas
falta de informação”, mas salienta também a falta de visibilidade deste trabalho em relação a outras profissões e que
merece ser reconhecido.
Segundo a autarca, o trabalho efetuado não é apenas para as crianças mas
sim para toda a sociedade em geral. “O
facto, é que só o desejo de contribuirmos para uma sociedade melhor e eu
não vou cingir-me à criança e ao jovem,
é a nossa sociedade, é para ela que nós
estamos no terreno a trabalhar, melhorar a nossa sociedade. Contribuir, para
que todos têm uma plena integração”.
Ao nosso jornal, a edil recordou que
existe todo um trabalho de bastidores
que uma equipa de profissionais realiza
diariamente” e sem nunca pensar em
desistir.
Segundo Cristina Decq Mota, o facto
deste evento ter sido realizado na Cidade de Lagoa é uma mais-valia, adiantando que “termos aqui oportunidade de
termos CMCJ das varias ilhas dos Açores,

na nossa cidade. É uma dinâmica, social
que fica patente. Nós temos sido noticia
todas as semanas, por eventos de natureza social, e para além da dinâmica
empresarial, comercial, que estes eventos também reúnem. Porque também
traz as pessoas à Lagoa”, recorda.
Por outro lado, a autarca relembra
que a Câmara Municipal de Lagoa e o
executivo municipal, assumiu a educação como sendo uma área prioritária
pois “nós podemos estar a defender,
todas as políticas para uma comunidade,
se nós não apostarmos na educação
seguramente nenhuma delas vai ser
eficaz. Foi por isso que no segundo aniversário da elevação da Lagoa à Cidade,
a temática foi precisamente a educação”.
Para a Edil Lagoense “vale a pena,
insistir nas questões de educação” e é
nesse sentido que refere a evolução que
têm tido em relação ao projeto ProSucesso e aos projetos de parceria, que
cada escola, defende como sendo o que
é mais útil e mais importante na sua
Comunidade.
Sobre os vários casos, que também
na Lagoa existem, a autarca recorda que
os problemas são transversais e o papel
da autarquia é identificar esses problemas e ajudar a criar condições para resolve-los. “Com mais educação, com
mais pessoas formadas, com mais conhecimento, teremos um futuro promissor para a Lagoa”, disse Cristina Decq
Mota. Salientou ainda a importância de
ter uma sociedade que acompanhe essa
inovação científica e tecnológica.
Cristina Decq Mota, afirmou ainda
que este encontro é para se repetir “nos
anos vindouros e que sobretudo quem
aqui esteve nestes dois dias, tenha escutado com atenção o que aqui foi dito e
que tenha levado daqui boas práticas,
novos conhecimentos, novas técnicas.
Tudo que contribua para que o nosso
trabalho no terreno, na área social seja
sempre mais proveitoso e tenha mais
eficácia junto da nossa sociedade”.
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O Juiz Laborinho Lúcio foi um dos convidados para este encontro.
A sessão contou com a presença do
Juiz Laborinho Lúcio que afirmou que a
criança tem que ver os seus direitos respeitados, nomeadamente: “ a criança é
o direito que todos nós somos a garantia, somos agentes ativos da construção
da felicidade da criança”.
Com um discurso muito frontal e
argumentado de humor, o juiz frisou
que o poder local é essencial pois sendo
a pobreza um “risco” para a criança,
cabe à comunidade prevenir esse espaço de predileção. Segundo o juiz, um dos
verdadeiros problemas complexos das
crianças é “a violação dos seus diretos”
e a desvalorização em geral dos direitos
humanos. Para o superior interesse da
criança, “é para os direitos que temos
que educar as crianças e não para os
deveres” pois todas elas deveriam ter
direito “à proteção, à disciplina, ao respeito, à voz, à dignidade e à opinião”,
declara Laborinho Lúcio.
Vânia Cordeiro, que pertence à
Comissão de Proteção de Crianças e
Jovens de Lagoa, foi outra oradora deste
encontro com a apresentação do
“projeto-piloto de dinamização das CPCJ

na modalidade alargada”. No seu discurso, afirmou que um dos objetivos deste
projeto foi de “aumentar o sentimento
de pertença institucional dos elementos
de modalidades alargadas”. Com o intuito de dinamizar as CPCJ, tiveram que
analisar a realidade do Conselho e escolher uma problemática, que neste caso
foi a “negligencia”, sendo a “principal
causa que se encontra subjacente à maioria das sinalizações à CPCJ de Lagoa”
declarou Vânia Cordeiro. Consequentemente, elaboraram a construção de um
plano local de promoção e proteção dos
direitos das crianças, nomeadamente
através da realização de um cartaz
“Aceita o desafio?”, do Laço-Azul e de
panfletos informativos. Com o apoio e a
projeção de um vídeo musical, Vânia
Cordeiro salientou que toda a criança
tem direito: “à vida, à família, à educação, à sua proteção, à sua voz, a ser
feliz e ao amor”.
A CPCJ da Praia da Vitoria, também
pertenceu a este projeto-piloto, e abordou o tema de forma diferente da CPCJ
de Lagoa. Trabalharam à volta de uma
mesa de café, foi criado um mundo de

café, um “World café”, com o intuito de
criar um ambiente familiar: “brinque,
experimente e improvise”, declarou
Sandra Salvador representante da CPCJ
da Praia da Vitória. As questões trabalhadas na mesa do café foram: contribuir para a diminuição dos maus tratos,
mas também as medidas necessárias
para evita-los e as expetativas em relação ao trabalho das comissões. Um
calendário e uma homenagem de todas
as pessoas envolvidas nesta comissão da
Praia da Vitoria, foram algumas das atividades apresentadas pela outra representante desta Comissão, Ana Paula
Cavaleiro.
Arminda Magalhães, abordou neste
encontro das CPCJ o tema “ A escola e
os jovens em risco”, onde demonstrou
que a estratégia mais eficaz para que
uma criança diga os maus tratos que
sofre é através das historias. Assim sendo, declarou que “as escolas são quem
mais têm sinalizado situações de risco as
CPCJ”.
Na Região Autónoma dos Açores, a
taxa de abandono precoce de educação
e formação, dos 18 aos 24 anos, que não
frequentam qualquer tipo de educação

formal, baixou dos 43,8% em 2011 para
32,8% em 2014.
Andreia Cardoso, Secretária Regional
da Solidariedade Social, que falava no
encerramento do Encontro Regional das
Comissões de Proteção de Crianças e
Jovens dos Açores, salientou que o
Governo “já realizou uma primeira análise à Proposta de Decreto Legislativo
Regional que cria o Comissariado dos
Açores para a Infância, entidade de
âmbito regional que tem por missão a
defesa e a promoção, na Região Autónoma dos Açores, dos direitos das crianças
e jovens”.
Já o Presidente da Comissão Nacional de Proteção das Crianças e Jovens,
Armando Leandro, demonstrou toda a
sua confiança nas comissões e encerrou
este encontro com uma mensagem de
esperança: “apesar dos muitos problemas, não podemos desistir de nenhuma
criança, fiquei muito feliz por aqui nunca
encontrar a palavra impossível”.

DL/Andréa de Sousa
Foto: DL

Foto: CML

Um dos verdadeiros problemas das crianças é “a violação dos seus diretos”

Intervenção da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens da Lagoa.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Eleição da nova direção do Conselho de Ilha de São Miguel adiada
A reunião do Conselho de ilha de São Miguel, que
decorreu a 25 de fevereiro, na Cidade de Lagoa, teve
um desfecho de todo imprevisível.
Na ordem de trabalhos estava a eleição e instalação
da nova Mesa do Conselho de Ilha, o que acabou por
não acontecer.
Noé Rodrigues, atual presidente da mesa, referiu
que não pretendia continuar a exercer o cargo, dai não
apresentar a sua recandidatura.
Durante a reunião, Ricardo Rodrigues, presidente
da Câmara Municipal de Vila Franca do Campo apresentou a sua candidatura que, segundo referiu, serviria
apenas para substituir Noé Rodrigues, mantendo a
restante mesa, situação que não foi aceite pelo vicepresidente da mesa Jorge Rita que, mais tarde, apresentou também a sua candidatura à presidência da
mesa.
Depois de algum debate e de uma primeira votação, de braço no ar, Ricardo Rodrigues pediu à mesa o
adiamento da eleição, de forma a encontrar uma lista
consensual.
Uma situação que gerou ainda mais confusão e
discussão, tendo levado mesmo Jorge Rita a retirar a
sua candidatura, por considerar que houve uma tenta-

tiva, por parte do PS, de partidarizar a eleição, abandonado a reunião.
Jorge Rita defendeu que a votação não foi secreta
por forma a “coagir os conselheiros”, afirmando que a
sua lista era apoiada pelos elementos que representam
as forças sociais da sociedade, não sendo gerada por
nenhum partido.
Segundo Jorge Rita, o Conselho de ilha por vezes
mais parece um complemento do que é a Assembleia
Legislativa dos Açores, não estando disponível para
discutir “vaidades políticas” que não tem interesse
para São Miguel.
Após ter abandonado a reunião do Concelho de
ilha, Jorge Rita considerou que ficou evidente “a tentativa estranha e de falta de seriedade do Partido Socialista com toda a movimentação que evidenciou, que
merece uma reflexão séria”.
Duro nas suas criticas, Jorge Rita considerou que
"para mim foi uma desilusão o PS. Esperava mais desta
gente que já está no poder à tantos anos, que tivesse
uma atitude mais democrática do que aquela que
tem".
Nas suas declarações à saída deste Concelho de
Ilha, Jorge Rita considerou que o seu contributo seria

uma lufada de ar fresco, numa lista onde estavam
representados todos os elementos da sociedade civil e
que se veem representadas na independência que se
deve ser o Conselho de Ilha.
Jorge Rita considera mesmo que existe governo a
mais em todas as situações finalizando dizendo
que não está para aturar os políticos regionais.
O Conselho de Ilha de São Miguel acabou por aprovar um adiamento dos trabalhos por forma a alcançar
uma lista consensual.
De referir, que o Conselho de Ilha de São Miguel,
um órgão consultivo inativo há mais de dez anos, foi
reativado em 2014, pretendendo ser uma voz de
unidade na defesa dos interesses da maior ilha dos
Açores.
O Conselho é atualmente presidido por Noé Rodrigues. Integram também este órgão os presidentes das
câmaras e assembleias municipais dos seis municípios
de São Miguel e representantes da Associação Agrícola, da Câmara do Comércio e de sindicatos, entre
outros. Os deputados no parlamento dos Açores
eleitos por São Miguel têm também assento no Conselho de Ilha.
DL
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Ouvidos de Mercador

Por: Rui Meneses

——————————–—————–——

Se fizermos uma pesquisa na internet, sobre este conhecido provérbio
popular, “fazer ouvidos de mercador”,
constatamos que existem duas correntes diferentes em relação à origem do
mesmo.
A primeira defende que, não é
“ouvidos de mercador”, mas sim
“ouvidos de marcador”, pois na origem
do provérbio, está no facto de antigamente os escravos serem marcados
com um ferro quente, com o nome do
seu dono, para que fossem facilmente
identificados. Para além dos escravos,
também os ladrões e outros carrascos
eram marcados da mesma forma, para
que todos pudessem ter conhecimento
que aquele ou aquela cometeu algum
crime.
Num e noutro caso, “o marcador”
parecia muito surdo ou distraído, pois
não atendia aos gritos e súplicas das
pessoas visadas, quando estas expressavam a sua dor, independentemente
de se tratar de homens, mulheres ou
crianças.
Uma segunda corrente entende que
o provérbio tem origem nos mercadores, que eram aqueles comerciantes
que compravam mercadorias para revender noutras terras e que, quando
estavam a apregoar o seu negócio, falavam muito mais alto que os clientes.
Como muitas vezes não lhes interessava ouvir as propostas dos compradores, mesmo que as ouvissem, faziam-se
desentendidos.
Vem esta introdução a respeito de
alguns comportamentos que o Governo
Regional dos Açores tem demostrado
nos últimos tempos, certamente pelo
cansaço de quase vinte anos de governação.
Faz orelhas moucas aos partidos da
oposição, não atende aos pedidos e
propostas da sociedade civil e não leva,
muitas vezes, em atenção muitas das
recomendações que o Tribunal de Contas tem apresentado. Algumas destas
repetem-se de ano para ano.
Em tudo isso, o Governo faz ouvidos
de mercador, fazendo-se distraído como o “marcador”, ou fala mais alto,
normalmente mudando de assunto,
como os mercadores que não querem
ouvir a opinião dos seus clientes, quem
é como quem diz dos Açorianos.
É claro que o exemplo vem de cima.
Se neste momento temos um governo
da Republica, liderado pelo Partido
Socialista, que também resolveu não
atender aquilo que foi a vontade do
povo, é óbvio que não se pode esperar
outra coisa do Partido Socialista regional. Oxalá que o feitiço não se vire con-

tra o feiticeiro.
As recentes reivindicações, que as
comunidades escolares de algumas
localidades têm vindo a fazer junto da
Secretaria com a tutela da educação,
em relação às condições de algumas
escolas e as respostas que têm obtido,
são bem o exemplo da atenção que
este governo presta às populações.
Há muito tempo que todos os partidos da oposição e diversos economistas
têm alertado para o maior problema da
nossa região: o desemprego. Em relação à fórmula para a sua resolução,
parecem não existir muitas dúvidas:
Investimento e desenvolvimento económico.
E o que faz o Governo Regional? Faz
Investimento, mas só em vésperas de
eleições, pois só assim se explica que
no ano passado tenha adjudicado 73%
das obras previstas até 2020 e cria programas de emprego, muitos deles para
manter as pessoas dependentes da sua
alçada e para as colocar nas autarquias
da sua cor política, dando mais protagonismo aos seus.
Em relação ao tribunal de contas,
muitas têm sido as recomendações que
este organismo tem feito, ano após
ano, às contas da Região. Uma delas e
que está relacionada com o equilibro
do próprio orçamento, pois tem a ver
com a classificação das verbas transferidas do Estado para a Região, ao seja as
transferências que vêm do Governo da
República ao abrigo do principio da
solidariedade.
Não é permitido que as verbas que
foram transferidas para fins de investimentos, sejam aplicadas em despesas
correntes. O Governo Regional com
esta prática está a desprezar o investimento, que como vimos é prioritário e
a utilizar as verbas que lhe estava reservado, para pagar a máquina governamental, que de tão grande, não consegue se sustentar com só com receitas
correntes.
Por último, vejamos outra situação.
As empresas publicam regionais e o seu
financiamento.
Como é do conhecimento geral, as
empresas publicas regionais, foram
criadas, muitas delas, numa tentativa
de poder ultrapassar as dificuldades de
indevidamente do próprio Governo
Regional.
Acontece que a banca, dada a situação de caos destas empresas, já não
consegue conceder empréstimos sem
outras garantias, pelo que o Governo
dos Açores começou a conceder avales
a essas empresas, esgotando rapidamente o plafond que tinha autorizado
para o fazer.
Sem capacidade de indevidamente
e sem valor para avales, o Governo Regional “inventou” as cartas conforto,
que na realidade são uma forma encapotada de ultrapassar o valor dos avales autorizados, violando assim a lei. Se
assim não for, estas cartas não dão conforto algum.
Que pena que o Governo Regional
continue a fazer ouvidos de mercador a
tudo e a todos e entenda que é o único
com o passo certo…

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-
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Os Romeiros nos Açores
9
Não foi antes nem depois
Vos digo com toda a lucidez
Outubro de mil quinhentos e vinte e
dois
Até junho de mil quinhentos e sessenta e três.
10
Vila Franca foi destruída
Quase na sua totalidade
Ainda chora comovida
Aquela grande infelicidade.

Por: João Silvério Sousa

——————————–—————–—

1
Venho estas quadras versar
Transformá-las em flores
Para vos poder falar
Dos romeiros dos Açores.
2
Se a memória não me engana
Então digo sem ter engano
Que eles passam numa semana
As quatro estações do ano.
3
Debaixo de chuva tão forte
E temporal imprevisto
Anunciando a paixão e morte
De nosso Senhor Jesus Cristo.
4
Percorrendo a ilha a pé
De madrugada ate o sol se por
Entre lágrimas amor e fé
Dando graças ao Senhor.
5
Os romeiros quaresmais
É tradição sem maravilha
Onde vai filhos, irmãos e pais
Rezando por toda a ilha.
6
A nossa comunidade de então
Pelos romeiros representados
É uma velha tradição
Já de muitos anos passados.
7
Assim começaram os votos
Das romarias dinâmicas
Pelos muitos e fortes terramotos
E grandes erupções vulcânicas.
8
Com tamanha crueldade
Essa calamidade cruel
Caiu sobre humanidade
Da ilha de São Miguel
Eis aqui o grande papel
De um Povo que se mantém fiel.

11
E os terramotos se expande
E as erupções cruelmente
Atingindo a Ribeira Grande
Devastando a sua gente.
12
Ao verem tal desgraça
Soluçando em sua voz
Diziam ó Deus pela tua graça
Tem compaixão de nós.
13
Nossos Homens aflitos
Outros soterrados a morrer
Mulheres e crianças aos gritos
Sem saber o que fazer.
14
Mães aos filhos agarradas
E em lágrimas se esvaziam
Vendo suas casas derrubadas
Enquanto as terras se abriam.
15
Tristes épocas foram essas
Que nossos antepassados viram
Começaram a fazer promessas
Foi assim que os romeiros surgiram.
16
Pedindo e agradecendo à Virgem
Unindo um povo fiel
Eis aqui está a origem
Dos romeiros de São Miguel.
17
Por a tradição ser a mesma
Com amor fé e paciência
Escolheram então a quaresma
Para mais forte penitência.
18
Por ser os dias mais chuvosos
Com frio fora do normal
Há tantos corações maldosos
Que dos romeiros dizem mal.
19
Porque não sabem a razão
Pensam por suas ironias
E por não conheceram a tradição
Nem tão pouco as romarias.
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A linguiça curada da Salsiçor foi o produto que
recebeu o selo 500 da Marca Açores. Na cerimónia de
entrega do certificado, o empresário Romão Brás, do
Grupo Finançor, anunciou que o grupo empresarial já
tem mais de 120 produtos com a Marca Açores e estão
a preparar mais 180 para certificação.
Em declarações aos jornalistas, Romão Brás diz que o
certificado é um desafio e uma responsabilidade, tendo considerado justa a entrega do certificado.
No âmbito da cerimónia de atribuição do certificado do produto 500 da Marca Açores à linguiça curada
Salsiçor, o empresário aproveitou a ocasião para mostrar os números da produção do grupo nos últimos
anos, com as vendas totais a ultrapassarem o valor de
144.412 mil toneladas em 2010 para um máximo histórico de 170. 235 mil toneladas em 2015.
Segundo explicou o empresário, a Finançor entende
que o mercado reconhece que é necessário defender o
que se produz nos Açores, havendo a necessidade de
serem produtos com preço adequado e de qualidade
reconhecida.
Lideres em várias áreas onde estão presentes,
Romão Brás referiu que essa liderança “é uma consequência do esforço diário, que através da qualidade
continuamos a apresentar um produto que merece a
confiança dos consumidores”.
Romão Brás referiu ainda que o grupo tem uma
postura pro ativa, sendo realista otimista.
“Acreditamos na nossa terra, no que fazemos e nos
produtos que produzimos. Nós, perante os desafios,
temos arregaçado mangas, inovando, fazendo coisas
diferentes, resolvendo os problemas e não esperando
que os outros resolvam os nossos problemas. Sentimos
a crise em várias empresas mas fomos capazes de nos
adaptar aos desafios e ultrapassando os que tem surgido”.
Por outro lado, nas declarações proferias á comunicação social, Romão Brás alertou por outro lado, para a

Fotos: DL

Grupo Finançor recebe 500º Selo da Marca Açores

Grupo Finançor recebeu certificado pela atribuição do 500º selo Marca Açores à linguiça Salsiçor.
necessidade de haver uma maior fiscalização, uma vez
que surgem no mercado alguns símbolos que remetem
para produtos dos Açores, que muitas vezes não o são
ou não tem a devida incorporação que é exigida pela
Marca Açores.
“Não deverá haver outros símbolos que levem a
confusões junto do consumidor final”, considerou o
empresário.
Romão Brás pediu mesmo a intervenção do Governo dos Açores, através do IRAE que “tem um papel
determinante para não permitir essas práticas ilegais”.
Atualmente são já 500 os produtos com selo Marca
Açores, a maioria está no setor dos frescos e perecíveis
(301). O setor da mercearia é o segundo com mais se-

los (106), seguindo-se o setor dos lacticínios (50), o das
bebidas (35) e outros, que engloba artesanato e algas
(8).
Recorde-se que a Marca Açores pretende assegurar
que o local de origem dos produtos e serviços é a Região Autónoma dos Açores, estimulando a preferência já
existente no consumo de produtos açorianos e contribuindo, desta forma, para o crescimento da sua produção, assegurando as condições estruturantes para que
as empresas regionais progridam na cadeia de valor,
aumentem a sua competitividade e promovam a
criação de emprego e de riqueza.
DL

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Fotos: DL

Selo da Marca Açores nas carnes do Continente Modelo dos Açores

Visita ao centro de fabrico e processamento de carnes da Loja Continente em São Miguel.
A Insco Insular de Hipermercados e
os seus Continente Modelo dos Açores,
dando continuidade à sua política de
compra de produtos frescos na região, e
em particular todos os produtos frescos
de TALHO, viu reconhecido esse seu
esforço com a assinatura do Protocolo
de utilização do Selo da Marca Açores,

em todos os artigos frescos de Talho das
categorias de bovino, porco e frango.
Trata-se
de
um
protocolo
que reforça a venda dos produtos açorianos, dando confiança a quem compra
os produtos açorinos, sendo ainda um
estímulo à promoção desses produtos e
será ainda um estímulo a uma maior

produção açoriana, segundo disse à
margem da assinatura do protocolo Vítor Cruz.
O presidente do Concelho de Administração da Insco e Presidente da Comissão Executiva do Grupo Bensaúde, referiu que tudo isto trás consequências positivas no aumento do em-

prego nos Açores, e no aumento das
vendas dos produtos.
“Este é um dia feliz em que é concretizada uma iniciativa que promove vendas, promove a economia regional, promove postos de trabalho, promove a
riqueza dos Açores. Porque só produzindo riqueza é que podemos andar para a
frente”, disse Vítor Cruz.
Antes da assinatura do protocolo os
convidados tiveram oportunidade de
visitar o centro de fabrico de carnes de
São Miguel, percorrendo todo o trajeto
de receção das carcaças do matadouro,
à sua armazenagem, transformação e
até ao embalamento e expedição para
as lojas Continente.
Carlos Filipe Medeiros, administrador e diretor geral da Insco Insular de
Hipermercados enalteceu na altura a
importância da assinatura do protocolo
que representa o reconhecimento e o
esforço que a Insco, empresa açoriana
com 23 anos de antiguidade, faz pela
defesa e comercialização dos produtos
genuinamente Açorianos, primando
sempre pela exigência de qualidade e
frescura dos mesmos.
DL
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Associação de Veteranos do Operário
comemorou o seu 5º aniversário

Jantar convívio do 5º aniversário realizado na sede do clube da Lagoa.
A Associação de Veteranos do Clube
Operário Desportivo comemorou, no
passado dia 28 de fevereiro, o seu 5º
aniversário.
No âmbito das comemorações, foi
realizado um torneio triangular, em que
participaram as equipas do Vasco da
Gama de Vila Franca do Campo e a equipa de veteranos do Infante Sagres, da
Vila do Bispo, do Algarve.
Tratou-se de um torneio convívio,
onde o principal foi mesmo a participação.
Quanto aos resultados, no primeiro
encontro, o Operário venceu por 3-0 o
Vasco da Gama, tendo perdido o segundo jogo por 0-1 frente ao Infante Sagres.
O terceiro jogo opôs o Infante Sagres ao
Vasco da Gama, com vitória para a equipa visitante de Sagres, por 3-1.
No final da noite de sábado, dia 27
de fevereiro, após a realização do torneio, teve lugar na sede do clube, um
jantar convívio com todos os participantes, e alguns convidados, num total de
cem pessoas.
Neste convívio foram entregues prémios de participação no torneio assim
como a troca de algumas lembranças

entre as equipas e os Municípios de Lagoa e Vila do Bispo.
Quanto aos cinco anos da Associação
de Veteranos do Operário, este tem sido
de altos e baixos segundo referiu ao
Jornal Diário da Lagoa, Paulo Eduíno, o
presidente da direção da Associação.
“Estes foram cinco anos que serviram
para ganhar também alguma experiencia de lidar com as várias situações no
dia-a-dia”.
A equipa de veteranos do Operário
tem vindo a participar em vários torneios, sendo que atualmente, não está inscrita associativamente.
Na atual época, cinco equipas juntaram-se e organizaram, para já, dois torneios, sendo que o primeiro, a organização esteve a cargo da equipa de Veteranos do Ribeirinha. O presente torneio, a
decorrer, tem a organização dos Veteranos do Operário.
Participam as equipas de veteranos
do Operário, do Ribeirinha, do U. Micaelense, do Santo António e do Águia dos
Arrifes.
DL

Pub _________________________________________________________________

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

Diário da Lagoa | Março de 2016

Pub

Página 13

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.
30JAN16 - Foi detido, um indivíduo do sexo masculino, de 77 anos, por condução de veículo, sob a
influência de álcool, com uma TAS de 1.31 g/l
02FEV16 - Foi detido, um indivíduo do sexo masculino, de 31 anos, por condução de um veículo, sob
a influência de álcool, com uma TAS de 1.43.
03FEV16 - Foi detido, um indivíduo do sexo masculino, de 37 anos, por condução perigosa de um
veículo e tráfico de estupefacientes.
4FEV16 - Foi detido, um indivíduo do sexo masculino, de 40 anos, por condução de veículo, sem habilitação legal. Foi detido, um indivíduo do sexo masculino, de 60 anos, por condução de veículo, sob a influência de álcool, com uma TAS de 2.46 g/l.
05FEV16 - Foi detido, um indivíduo do sexo masculino, de 50 anos, por condução de veículo, sob a
influência de álcool, com uma TAS de 1.40 g/l.
10FEV16 - Foi detido, um indivíduo do sexo masculino, de 42 anos, por condução de um veículo, sob
a influência de álcool, com uma TAS de 2.41 g/l.
11FEV16 - Foi detido por desobediência, um indivíduo do sexo masculino, de 46 anos, após ter-se
recusado a ser submetido ao teste de pesquisa de
álcool no sangue.

12FEV16 - Foi detido, um indivíduo do sexo masculino, de 43 anos, por condução de veículo, sem
habilitação legal. Foi detido, um indivíduo do sexo
masculino, de 27 anos, por condução de veículo, sob
a influência de álcool, com uma TAS de 1.74 g/l.
15FEV16 - Foi detido, um indivíduo do sexo masculino, de 47 anos, por condução de um veículo, sob
a influência de álcool, com uma TAS de 1.48 g/l.
17FEV16 - Foi detido, um indivíduo do sexo masculino, de 20 anos, por condução de veículo, sem
habilitação legal.
19FEV16 - Foi detido, um indivíduo do sexo feminino, de 36 anos, por resistência e coação sobre
Agente de Autoridade. No decurso de diligência de
investigação, pela prática de um crime de ameaças e
ofensas à integridade física, elementos das Brigadas
de Investigação Criminal da Esquadra da Lagoa, em
cumprimentos de um mandado de busca emanado
pela Autoridade Judiciária, apreenderam dois aerossóis vulgo gás pimenta. Da operação resultou a
detenção, de dois indivíduos, um sexo masculino e
outro do sexo feminino, maiores de idade.
23FEV16 - Foi detido, um indivíduo do sexo masculino, de 45 anos, por condução de veículo, sob a
influência de álcool, com uma TAS de 1.76 g/l. Foi
igualmente detido, um indivíduo do sexo masculino,
de 16 anos, por condução de veículo, sem habilitação
legal.
24FEV16 - Foi detido, um indivíduo do sexo masculino, de 64 anos, por condução de veículo, sem
habilitação legal.

Exposição de roupas de
materiais reutilizáveis
De 1 a 15 de março, a Câmara Municipal de
Lagoa terá quatro peças expostas de roupas elaboradas a partir de materiais reutilizáveis, no Centro
Comercial Parque Atlântico, em Ponta Delgada.
Esta exposição inseriu-se na iniciativa anual
“Limpeza da orla costeira e subaquática”, concretizada graças a várias parcerias locais e não locais e
em que, para além da comunidade participar numa
atividade que visa que os cidadãos adotem posturas
ativas de preservação ambiental, agrega outras
ações de índole ambiental e criativo.
Na edição de 2015, uma das iniciativas foi justamente um desfile que contou com a participação de
alunos da Escola Secundária de Lagoa.
As roupas, elaboradas pelo CEFAL, foram concebidas a partir de materiais reutilizáveis, tais como
rolhas, gravatas, sacos, tampas, guarda-chuvas,
jornais, entre outros. Com intuito de continuar a
sensibilizar outros públicos para a importância da
reutilização, a coleção foi, posteriormente exposta,
no CEFAL e no hall da Câmara Municipal.

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

Maratona Monbike BTT
na Lagoa a 13 de março
Pelo quarto ano consecutivo a Cidade de Lagoa
irá servir de palco à Maratona Monbike em BTT.
A decorrer no próximo dia 13 de março, no
Tecnoparque, este é um evento que ano após ano
tem cativado muitos participantes, atraídos tanto
pelo formato da prova, como pela dinâmica da
mesma, assumindo-se como uma experiência inovadora e única dentro das iniciativas realizadas na
ilha.
Como habitualmente esta é uma prova que se
pauta por ter dois percursos; a maratona com cerca de 60 km de dificuldade média; e a meiamaratona que este ano terá um formato diferente
dos anos anteriores.
A grande novidade para a edição deste ano
passa pelo formato ainda mais familiar da meiamaratona que, assumindo um percurso de dificuldade fácil, desafiará os cicloturistas, em família, a
conhecer um pouco das fantásticas paisagens lagoenses.
Este evento tem como grande objetivo a promoção de hábitos de vida saudáveis e conceitos de
ecologia e valorização ambiental em contexto familiar.
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NECROLOGIA
Freguesia do Cabouco (Lagoa)
Maria dos Anjos Pereira Pavão
Idade: 68 anos
Faleceu: 11-01-2016 (Londres)

Freguesia de Água de Pau (Lagoa)
Marco Aurélio Matos Chaves
Nasceu: 01-01-1979
Faleceu: 08-02-2016

Freguesia de Nª Sª do Rosário (Lagoa)
Maria do Rosário
Nasceu: 25-11-1923
Faleceu: 20-02-2016 (EUA)

Freguesia de Água de Pau (Lagoa)
Carlos Martins Pereira
Idade: 74 anos
Faleceu: 24-02-2016

Freguesia de Nª Sª do Rosário (Lagoa)
Guilherme de Oliveira
Nasceu: 14-10-1933
Faleceu: 28-02-2016

Freguesia de Santa Cruz (Lagoa)
Marcelino Matias Aguiar
Nasceu: 24-09-1963
Faleceu: 28-02-2016

Freguesia de Santa Cruz (Lagoa)
Luís da Silva Massinha
Idade: 90 anos
Faleceu: 14-02-2016

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
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PASSATEMPO/ HORÓSCOPO

PASSATEMPO

Descubra as 10 diferenças.

Labirinto—Ajude o coelho a alcançar os ovos da Páscoa.

Soluções dos passatempos da edição de fevereiro de 2016
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Previsões para 2016
Carneiro (21/3 a 20/4)

Balança (24/9 a 23/10)

A vida afetiva confere grande energia, no sentido de cooperar e
assumir compromissos mais profundos
com os outros.

A vida afetiva anuncia uma
magnífica energia para expressar a sua
sensibilidade e consolidar novas amizades gratificantes.

A nível profissional deverá continuar a
trabalhar com disciplina e persistência,
de forma a poder obter os resultados
desejados.

A nível profissional organize a sua rotina de modo a torná-la mais eficaz e
rentável. Prepare-se para grandes mudanças na carreira .

Touro (21/4 a 21/5)

Escorpião (24/10 a 22/11)

A vida afetiva indica que
deve ser leal aos seus sentimentos, de
maneira a poder assumir novas responsabilidades familiares.

A vida afetiva renovada
possibilita grandes voos e caracteriza
relacionamentos profundos, de grande
magnetismo sexual.

A nível profissional tenha calma, relaxe
e peça opiniões imparciais.

A nível profissional o momento é de
transformações positivas e deixe-se
embalar por novos projetos que vão
estabilizar a sua vida.

Gémeos (22/5 a 21/6)
A vida afetiva exige decisões sensatas e ajuizadas, pois, neste
momento de nada servirá posturas indecisas ou superficiais.
A nível profissional as situações tendem
a evoluir com aspetos tensos, pelo que
deverá evitar confrontos com pessoas e
entidades.
Caranguejo (21/6 a 23/7)
A vida afetiva permite manifestar abertamente toda a sua sensibilidade, contudo, deverá refletir sobre
decisões familiares inadiáveis.
A nível profissional esta é uma fase excelente para expandir a imaginação e
desenvolver novos planos para o seu
futuro.
Leão 24/7 a 23/8)
A vida afetiva apresenta-se
mais harmoniosa, entretanto, mantenha uma atitude generosa em relação
às pessoas circundantes.
A nível profissional pode reorganizar os
aspetos materiais, sobretudo para impulsionar mudanças disciplinadas no
sector financeiro .

Sagitário (23/11 a 21/12)
A vida afetiva evolui lentamente, contudo, preste atenção aos
pequenos detalhes que muitas vezes
determinam a qualidade da relação.
A nível profissional aborde os problemas mais difíceis de um modo descontraído e mantenha sempre o seu
“espirito” otimista .
Capricórnio (22/12 a 20/1)
A vida afetiva poderá apresentar alguma inquietação, mas a experiencia adquirida aliada à lucidez ajuda
a ultrapassar as crises.
A nível profissional o Universo está a
lançar-lhe desafios e, neste sentido,
corajosamente, faça opções para o seu
futuro longínquo.
Aquário (21/1 a 19/2)
A vida afetiva exaltada
atrai amizades especiais e provoca um
desejo de desenvolver fraternamente
relações mais radicais.
A nível profissional a sua confiança desafiadora ajuda a enfrentar problemas e
a evidenciar toda a sua originalidade.

Virgem (24/8 a 23/9)
Peixes (20/2 a 20/3)
A vida afetiva progride positivamente e aponta um ciclo muito positivo, aliás, com confiança vai reestruturar as suas relações.
A nível profissional, se as outras pessoas não quiserem acompanhar os seus
planos, deve solitariamente concretizar
os seus objetivos .

A vida afetiva apresenta
uma conjuntura ótima para iniciar novas relações, com base numa amizade
que concede crescimento interior.
A nível profissional a capacidade de
comunicar está acentuada.
Com fé, a sua atenção bem dirigida promove mudanças profundas.

LOCAL/ PUBLICIDADE
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Antiga Fábrica do Álcool espera por melhores dias
Foto: DL

Enquanto a antiga Fábrica do Álcool na Lagoa continua à espera duma solução, o seu estado degrada-se com o passar do tempo. A fábrica foi construída em 1882 tendo cessado atividade em 1969.
___________________________________________________________________________________________

Medalha de Ouro do Município para João Ponte
A Assembleia Municipal da
Lagoa aprovou, na última reunião
ordinária, a atribuição da Medalha
de Ouro do Município ao exautarca João Ponte.
A proposta foi da presidência
da Câmara de Lagoa, e que obteve
unanimidade na votação (critério
obrigatório para atribuições honoríficas do município).
Em declarações ao Jornal
Diário da Lagoa, Cristina Calisto
Decq Mota justificou esta distinção
pelo facto do Engº. João
Ponte,
tendo estado dez anos à frente do
município, deixou inequivocamente uma marca de desenvolvimento.
“Nós estamos a falar de um
autarca que durante dez anos, com

um grande espirito de missão e de
capacidade de progresso e inovação procurou trazer para a Lagoa
aquilo que são os eixos futuros de
desenvolvimento”.
A autarca realçou a discussão
atual o documento estratégico
para o desenvolvimento económico da Lagoa – o “Lagoa Investe”,
um documento que teve toda a

sua base no Tecnoparque, um projeto da época do ex-autarca.
“Assumimos que este projeto
representa uma das linhas de
desenvolvimento futuro para a
Lagoa. O Eng.º. João ponte quer no
Tecnoparque, quer na área social,
educativa, quer em tantas outras
áreas, deixou uma marca que merece ser reconhecida”.
Cristina Calisto Decq Mota
recordou que, tal como já aconteceu com outros, entende que este
órgão tem justamente que reconhecer o trabalho desenvolvido ao
longo de dez anos pelo Engº. João
Ponte.

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

ÚLTIMA

Há um ano ...

Na edição de março de 2015, o Jornal Diário da
Lagoa deu destaque à Freguesia da Ribeira Chã,
onde a presidente da junta falou sobre a mais pequena freguesia do concelho. Nesta edição, outros
dos destaques, foi para o 128º aniversário da Sociedade Filarmónica Estrela D’Alva de Santa Cruz. Destaque de primeira página mereceu igualmente o
capitão a equipa de futebol do Operário. João Peixoto apesar de não ser açoriano, diz-se de coração
lagoense, completando já cinco épocas na equipa da
Lagoa. Nas páginas interiores, destaque para o 424º
aniversário da Freguesia de Nª Sª do Rosário e dos
protocolos que esta edilidade assinou com instituições da freguesia. Também as eleições na Associação de Estudantes da Escola Secundária de Lagoa
mereceu destaque no nosso jornal.

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

Prémios NELAG para o “Dia de São Valentim”
Celebrou-se recentemente, mais
concretamente a 14 de fevereiro, mais
um dia de São Valentim. Neste âmbito e
através do NELAG (Núcleo de Empresários da Lagoa), a restauração do concelho de Lagoa voltou a dar prémios aos
que escolheram os restaurantes deste
concelho para o “Jantar de Namorados”.

Lista de Vencedores:
1º Premio: Viagem a Lisboa

- Bruna e Alexandre (rest. O Carlos)
- Feliciano Bettencourt (rest. José do
Rego)
- Maria Viveiros e José (rest. José do
Rego)
2º Premio: Viagem ao Porto
- Ana Teresa e Rui Rego (rest. O Carlos)
- Tiago Oliveira e Carolina Rego (rest. O
Carlos)
3º Premio: fim semana hotel Caloura
– Eurica Pacheco (rest. José do Rego)

- Tiago Andrade (rest. Ondas do Mar)
4º Premio: fim semana Hotel Arcanjo
– Eduarda Ferreira (rest. Borda d´água)
- Teresa Noronha (rest. Cervejaria Melo
Abreu)
5º Premio: Senhas de 50€ para usufruir
na restauração
– Ângela Silva (rest. Ondas do Mar)
- João Maurício (rest. Ondas do Mar)
- Marta Bernardo (rest. Borda D’água)
- Duarte Bernardo (rest. Borda D’água)
- Isabel Brandão (rest. Cervejaria Melo
Abreu)
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