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César Pacheco deixa
a Junta de Freguesia
do Cabouco
O Presidente da Junta de Freguesia do Cabouco decidiu sair
para se candidatar à presidência da AJAM.
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Equipa da AJCOD na final
do Campeonato Regional
de Basquetebol em sub 16
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EDUCAÇÃO/ EBI de ÁGUA DE PAU

De 14 a 18 de março, a Escola Básica Integrada de Água de Pau promoveu
a realização da Semana da Leitura e da
Francofonia consagrada às línguas e à
leitura, celebrando a diferença, o pluralismo e a diversidade da comunidade
francófona e de outras espalhadas pelo
mundo.
Esta iniciativa pretendeu, através
de um conjunto de ações de promoção
da língua francesa e da leitura, articuladas com outras áreas do conhecimento
e de expressão, evidenciar a relevância
histórica e cultural da França na construção da identidade francófona e promover a leitura e o prazer de ler e de
escrever.
Exposições, concursos, oficinas,
encontro com escritores, hora do conto, dança, música, gastronomia, mostra
de filmes e leitura expressiva foram
algumas das muitas formas de participar na grande festa da leitura e da
francofonia que foi inaugurada no dia
14 de março, às 10h15, na biblioteca,
com a rubrica “FRANCOPHONIE ET BIBLIOTHÈQUE”.

entre aqueles mais lidos e requisitados
na biblioteca escolar. No final do encontro, a escritora apresentou aos alunos do 3º ciclo a sua última obra:
Sahar, a rapariga do véu, um livro que
aborda questões como o bullying, o
cyberbullying e a discriminação. A realidade islâmica foi debatida e os direitos humanos, sob o lema “todos diferentes, todos iguais”, foram promovidos.

Atividade “Contando fábulas
de La Fontaine”
A atividade “Contando fábulas de
La Fontaine” foi desenvolvida por alguns alunos do 3º ciclo que, de forma
voluntária, contaram algumas fábulas
às cinco turmas do ensino pré-escolar
da EBI de Água de Pau. Após a leitura
expressiva e a breve exploração dos
textos, os alunos mais novos pintaram
alguns dos desenhos ilustrativos das
fábulas em questão.

O Concurso de Leitura

O encontro com as escritoras
Mariana Magalhães e Cristina
Quental

As escritoras Mariana Magalhães e
Cristina Quental aceitaram o convite da
equipa da biblioteca e “transportaram”
uma realidade diferente àquela vivenciada pelos alunos da escola, contando
um dos seus “ciclos”, O Ciclo do Azeite.. O jovem público, constituído por
discentes de algumas turmas do 1º
ciclo e fervoroso adepto dos livros/
ciclos destas autoras, revelou-se muito
atento e participativo durante o encontro. As escritoras aproveitaram para
expor os seus outros livros/ciclos, tendo, de forma aleatória, presenteado
dois dos alunos presentes com dois dos
seus livros e a biblioteca escolar com
um dos seus livros: O Ciclo da Lã.

A equipa da biblioteca promoveu,
de forma semelhante, dois concursos
durante a semana da leitura. No concurso “Elos de Leitura”, com base em
excertos de textos da escritora Susana
Teles Margarido e dois poemas, um de
Manuel Alegre e outro de António Gedeão, as turmas 6ºA, 6ºB, 7ºB e 8ºA
participaram na atividade, tendo sido
apurados como vencedoras, no segundo ciclo, as alunas Tamara Fumo, Marta Baptista e Maria Isabel e, no terceiro
ciclo, as alunas Filipa Vieira, Beatriz
Carreiro e Liliana Santos, que ficaram
posicionadas no primeiro, segundo e
terceiro lugares, respetivamente.

O Concurso de soletração
de palavras

Encontro com a escritora
Susana Teles Margarido

No dia 15 de março, às 14h, algumas turmas dos 1º, 2º e 3º ciclos encontraram-se com outra escritora, Susana Teles Margarido, que falou de
alguns dos seus livros. A salientar que
os livros Minha querida Avó e Sou diferente, sou fantástico encontram-se

O Concurso “Elos de soletração”
teve como público-alvo os alunos das
turmas do 3º e 4º anos. Partindo da
soletração de palavras relacionadas
com a diferença, o pluralismo e a multiculturalidade, dois elementos da
equipa da biblioteca, o coordenador do
departamento de Línguas e Ciências
Sociais e um dos elementos do Conselho Executivo selecionaram os três melhores alunos após terem ultrapassado,
de forma muito bem sucedida, as três
etapas do concurso.
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Entrevista à vencedora do
concurso “O Leitor do Mês”
Fotos: EBI-AP

Semana da Leitura e da
Francofonia

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————–———————————————————————————————————
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A leitora vencedora do concurso
“O Leitor do Mês” do mês de fevereiro, do primeiro ciclo, foi a aluna
Ana Isabel Rebelo, da turma do 4.º
ano H.
Felicitações aos leitores vencedores dos outros ciclos!
Prof.ª Ana:— Bom dia Ana Isabel!
Ana Isabel: — Bom dia!
Prof.ª Ana: — Parabéns por teres vencido o nosso concurso!
Ana Isabel: — Obrigada!
Prof.ª Ana:— Como te sentiste quando
soubeste que foste a leitora vencedora
do primeiro ciclo?
Ana Isabel: — Eu fiquei feliz!
Prof.ª Ana: — O que te levou a participar no nosso concurso?
Ana Isabel: — Eu concorri porque eu
gosto muito de ler.
Prof.ª Ana: — Onde gostas de ler?
Ana Isabel: — No meu escritório.
Prof.ª Ana: — Consideras a leitura importante?
Ana Isabel: — Sim, porque eu aprendo
palavras novas e a ler melhor.
Prof.ª Ana: — Por que razão escolheste
o livro Mensagem na garrafa?
Ana Isabel: — O título é que me chamou a atenção e fez-me ficar curiosa. A
vida aquática, a poluição e a reciclagem
são temas que eu gosto.
Prof.ª Ana: — O que achaste do livro?
Ana Isabel: — É um bom livro e ensina
as pessoas a não colocar lixo no mar. A
poluição preocupa-me porque eu gosto
do mar e devemos cuidar bem dele.
Prof.ª Ana: — Qual foi a parte da história de que mais gostaste?
Ana Isabel: — Quando a menina recebeu a mensagem na garrafa, achei
interessante como a garrafa foi parar
até à menina.
Prof.ª Ana: — E a parte de que menos
gostaste?
Ana Isabel: — Eu gostei menos da parte
em que os animais estavam cheios de
lixo no fundo do mar.
Prof.ª Ana: — Qual foi a tua personagem preferida? Porquê?
Ana Isabel: — Eu gostei da Maria, a
medusa, mas a minha personagem
preferida foi a Sofia porque eu identifi-

co-me com ela no gosto pelo mar e a
preocupação pela poluição.
Prof.ª Ana: — O que farias para solucionar o problema da poluição marítima?
Ana Isabel: — Eu tentaria tirar todo o
lixo do mar; colocaria placards e distribuiria panfletos nas praias para alertar
as pessoas para não deitarem lixo para
o mar.
Prof.ª Ana: — Fizeste um bonito desenho da história A Mensagem na garrafa . Achas que a ilustração é importante
num livro? Justifica.
Ana Isabel: — Sim, porque ajuda-nos a
conhecer
melhor a história e as personagens.
Prof.ª Ana: — Quais são os teus livros
preferidos?
Ana Isabel: — Livros sobre o mar e A
Mensagem na garrafa.
Prof.ª Ana: — Costumas frequentar a
biblioteca da escola?
Ana Isabel: — Sim, na hora do lanche e
do almoço.
Prof.ª Ana: — O que achas da nossa
biblioteca?
Ana Isabel: — Tem livros interessantes.
Prof.ª Ana: — O que desejas ser quando fores crescida?
Ana Isabel: — Ainda não tenho a certeza, mas talvez nadadora-salvadora.
Prof.ª Ana: — Consegues também imaginar-te a dedicar-te à escrita?
Ana Isabel: — Sim, livros sobre o mar.
Prof.ª Ana: — Gostaria que completasses a seguinte frase: Um livro é…
Ana Isabel: —“…interessante”.
Prof.ª Ana: — Pensas continuar a concorrer no nosso concurso?
Ana Isabel: — Sim, vou tentar!
Prof.ª Ana: — Obrigada pela tua entrevista e desejo que continues a
“navegar” nas aventuras da leitura!
Ana Isabel: — Adeus!´

Boas leituras!

EDUCAÇÃO/ EBI de LAGOA

Fotos: EBI-L

Elisabete Jacinto, Piloto e
Escritora esteve na Lagoa

Elisabete Jacinto, a conhecida piloto
de todo-terreno, com participações no
Dakar entre 1998 e 2009 e no Africa
Eco Race a partir de 2010, esteve no
passado dia 8 de março na Biblioteca
da EB 2, 3 Padre João José do Amaral.
Apesar de conhecida, sobretudo,
como piloto de moto até 2002 e de
camião a partir de então, Elisabete
Jacinto
lançou-se
numa
outra
“corrida”, a dos livros, e foi como autora que se apresentou a três turmas do
2º ciclo (5º G, 6º F e 6º H) na biblioteca
da escola sede, por iniciativa da Plátano Editora.
A escritora /piloto é co-autora de
dois livros de banda desenhada, “Os

Portugas no Dakar” (volumes 1 e 2) e
da obra “Irina do Master Dakar”.
A sessão abordou sobretudo os livros
de banda desenhada (cujo ilustrador é
Luís Pinto-Coelho) que contam, de
forma muito divertida, a história dos
pilotos portugueses no Dakar e as peripécias por que passaram nas corridas
no deserto.
Antes de partir, a escritora deu
autógrafos, em livros e fotografias, a
todos os alunos que o desejaram.

Ana Páscoa, coordenadora da
Biblioteca Escolar

_____________________________________________________________________

Educação Empreendedora no 1º Ciclo

Pelo segundo ano consecutivo, na
EBI de Lagoa, nomeadamente, na EB1/
JI Dr. José Pereira Botelho, desenvolvese um projeto denominado “Educação
Empreendedora: O Caminho do Sucesso!”, tendo como coordenadora do
mesmo, a docente de 1.º ciclo, Mafalda
Rosa.
É um Programa de Educação em
Empreendedorismo aplicado às escolas
da Região Autónoma dos Açores, da
responsabilidade da Direção Regional
da Juventude, que tem como objetivo
incentivar os alunos e professores para
a adoção de um novo espírito de iniciativa e dinamismo que expanda os seus
horizontes futuros. Também desperta e
incentiva nos alunos, o potencial
empreendedor e a possibilidade de
poder controlar o seu futuro, permitindo, a longo prazo, criar o seu próprio
emprego e contribuir, simultaneamen-

te, para a política ativa de emprego e
para a criação de riqueza na região.
Para ajudar os alunos desta faixa
etária a terem noção de empreendedorismo e do que necessitam para serem
empreendedores, bem como as suas
características temos uma aventura
intitulada “A história do Gaspar nos
Açores”, personagem principal que os
convida a participarem nas suas
aventuras, à volta das 9 ilhas dos
Açores. Estas atividades permitem
preparar os discentes para o momento
alto deste projeto: a construção de um
jogo para a “Feira dos jogos”.
Salienta-se que, na ilha de São
Miguel, esta escola do 1.º ciclo é a
única escola pública que está a
desenvolver este projeto.
Mafalda Rosa,
coordenadora do projeto

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

Diário da Lagoa | Abril de 2016

Página 03

Alunos do Clube de Leitura
na Biblioteca Municipal

No Passado dia 4 de março, os
alunos do Clube de Leitura da EB 2, 3
Padre João José do Amaral visitaram as
exposições patentes ao público na
Biblioteca Municipal Tomaz Borba
Vieira, tendo tido oportunidade de ver
e, até, experimentar brinquedos de
diferentes épocas e locais.
Tiveram ainda a oportunidade de
ver a exposição de pintura da autoria
Tomaz
Borba
Vieira,
intitulada

“Pernalta”.
Foi uma atividade diferente para os
alunos, que saíram da biblioteca escolar onde, semanalmente, trabalham o
texto e o livro, para alargarem os seus
horizontes na Biblioteca Municipal,
onde puderam usufruir de outras
ofertas culturais.
Alexandra Castela e Ana Páscoa, dinamizadoras do Clube de Leitura

_____________________________________________________________________

Campeonato inter-turmas
do Jogo Gatos & Cães

No dia 13 de janeiro realizou-se na
Escola Básica Integrada de Lagoa o
campeonato inter-turmas do Jogo
Gatos & Cães, para selecionar os alunos
que iriam participar no 6.º Campeonato
Regional de Jogos Matemáticos
(CRJM), organizados pela AMIL
(Associação de Matemática Interativa e
Lúdica).
Neste campeonato participaram
alunos das turmas do 2º ciclo. Os
vencedores foram: Samuel Gata (5ºC);
João Correia (6ºB); Rodrigo Góis (6ºB) e
Henrique Costa (5ºD).
A entrega dos prémios aos vencedores decorreu no passado dia 29 de

fevereiro, numa atividade conjunta
com as docentes responsáveis pelo
projeto “Canta comigo, leio contigo “
realizada na biblioteca da EB 2, 3 Padre
João José do Amaral. Os alunos das
turmas C e D do 5ºano ouviram as
histórias contadas e cantadas pelas
dinamizadoras do projeto.
A componente lúdica desta atividade é uma mais-valia pedagógica no
ensino da Matemática, pois descobrese nos jogos uma outra forma de
explorar a disciplina.
Paula Almeida,
coordenadora do Departamento de

Notícias da Biblioteca
A Biblioteca da EBI de Lagoa dispõe de um blog que pode ser consultado em:
http://bibliotecaebilagoa.blogspot.pt
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“Potenciar os pais para fazer o seu trabalho
Fotos: DL

em casa, é sempre o ideal”

As obras tiveram em conta a construção de um dormitório que, ao mesmo tempo, servirá para atividade física das crianças em dias de chuva.
A Presidente da Câmara Municipal de Lagoa, Cristina Calisto Decq Mota, inaugurou a 8 de março, as
obras de ampliação da Creche e Jardim de Infância “O
Ninho”, situada na Freguesia do Cabouco, concelho de
Lagoa, numa cerimónia que contou com a presença do
Presidente do Centro Social e Paroquial do Cabouco,
Pe. Pedro Coutinho.
Segundo a edil lagoense, neste caso concreto, esta
creche e jardim de infância, que está lutada, apresentava uma limitação e as obras permitiram melhorar as
condições para o desenvolvimento de atividades pedagógicas com as crianças, para o espaço polivalente,
serviço dormitório mas que também pudesse servir
para a atividade física em dias de chuva.
“Efetivamente, no Cabouco, dada a sua localização
geográfica, num sítio alto, há dias de nevoeiro, com
chuva, é habitual. E estas crianças ficavam confinadas
a um espaço que era também a sua sala de atividades
pedagógicas, agora resolvemos, com esta obra, este
problema”, afirmou Cristina Calisto Decq Mota.
A execução da obra, vem dotar as atuais instalações de uma sala polivalente com cerca de 72,00 m2 e
para a Câmara Municipal de Lagoa, apesar das dificuldades financeiras, era importante esta intervenção, “a
grande nota que sai daqui é que nós temos as nossas
limitações, atuais, derivadas do quadro legislativo que
as autarquias estão sujeitas, temos as nossas limitações financeiras mas continuamos atentos. Nós sabemos exatamente o que é que faz falta, o que é que é
necessário”.
Por outro lado, a autarca salientou o facto desta
ampliação ser enriquecedora para a Comunidade, sendo o trabalho realizado pela autarquia feito por uma
administração direta, pelos funcionários da autarquia
e que “independentemente da necessidade, teve o
esforço desta equipa para garantir que o mesmo ficasse pronto o mais depressa possível e pudéssemos disponibilizar o espaço ao Centro Social”.
Para o Presidente do Centro Social e Paroquial do
Cabouco, estas obras eram realmente necessária, sendo que “há uma parte, sobretudo das crianças dos 3

aos 5 anos, tinham até condições já um bocadinho
deploráveis porque já são casas antigas que depois
foram adaptadas e que agora com esta nova construção, a arrecadação, a nova sala e depois o melhoramento nas casas de banho e todo o resto, pronto dignifica a nossa terra”.
Consequentemente, o Pe. Pedro Coutinho,
demonstrou que na sua opinião, o melhor para estas
crianças e para os futuros Homens da nossa sociedade
seria “não haver creches e chegarmos a um dia que o
nossa Estado, pudesse, como em outros países já se
faz, potenciar as famílias para eles cuidarem dos seus
filhos em casa, potenciar os pais e as mães para fazer
o seu trabalho em casa, é sempre o ideal”.

“Nos países nórdicos, as pessoas recebem um salário para estarem em casa a cuidar dos seus filhos e eu
não me importava de que, a Igreja não tivesse protagonismo porque é assim, as IPSS em todo o pais, 80%
são da responsabilidade da Igreja, o que para nós,
também é complicado. Nós, os Padres, não fomos
planeados para gerir instituições de Solidariedade
Social”, declarou o Pe. Pedro Coutinho.
Essa sugestão sendo, por enquanto, impossível, o
Presidente do Centro Social, afirmou compensarem as
crianças com um trabalho de excelência, para que elas
possam usufruir de “condições para poder brincar,
poder aprender e na pedagogia que lhes é aplicado,
para poderem no sistema de progresso, na aprendizagem, dispor dessas condições que para nós são uma
bênção. Por isso, estou infinitamente grato à nossa
Autarquia, que tem uma sensibilidade social muito
grande”.
Por outro lado, o Pe. Pedro Coutinho salientou a
sua preocupação social, tendo em conta que a Creche
e o Jardim de Infância acolhe também as crianças que
não têm condições em suas casas, crianças com famílias instáveis, “é uma função, às vezes, de substituição
da própria família, o que é de uma grande responsabilidade para nós”.
Finalmente, as obras de ampliação da Creche e do
Jardim de Infância, “O Ninho” tendo sido inauguradas
no Dia Internacional da Mulher, o Pe. Pedro Coutinho,
frisou a importância da mulher que trabalha na nossa
sociedade e do seu papel fundamental como mãe,
sendo que as mulheres “ têm caraterísticas que nós os
homens não temos, elas são muito mais carinhosas e
acolhedoras”.
DL/Andréa de Sousa

Pe. Pedro Coutinho ao Jornal Diário da Lagoa.

REPORTAGEM/ LOCAL

Fotos: DL

Rui Goulart falou sobre jornalismo e liberdade de expressão.
A Casa da Cultura Carlos César acolheu a terceira sessão de educação para
a política e cidadania com o jornalista
Rui Goulart, sob o tema “jornalismo e a
liberdade de expressão”.
Durante esta sessão o jornalista da
RTP Açores dinamizou a sessão dedicada ao jornalismo e à liberdade de
expressão, demonstrando como o tema
em questão, deve estar ao serviço da
democracia. Rui Goulart expôs exemplos da sua experiência profissional,
tanto no jornalismo público como
também no privado e comparou as
formas como se comunica num e
noutro através da liberdade de expressão, conseguindo captar a atenção da
jovem plateia.
Em declarações ao Jornal Diário da
Lagoa, Rui Goulart explicou que tentou
falar sobre a liberdade e os limites da
mesma. “Isto porque existe a liberdade
de expressão mas a própria liberdade
tem limites, não só limites jurídicos
mas também de bom senso, de reflexão e morais”.
Rui Goulart referiu que tentou passar aos jovens que “a nossa liberdade
de expressão não deve ter limites mas
deve ter uma reflexão e ponderação”.
O jornalista adiantou que “esta

liberdade deverá ter sempre em conta
o respeito pelas outras culturas, religiões, e não apenas só por esse direito, é
preciso ter essa preocupação”.
Nesta sessão foram dados ainda
alguns exemplos, em relação a este
tema, uma vez que, segundo Rui
Goulart, “ao contrário do que se pensa,
liberdade de expressão é um chavão
que se usa muito mas é muita vez
travada e escondida de forma, até indireta, pelo poder económico ou mesmo
pelo poder político. Tentei mostrar e
fazer a relação ente essas realidades”.
O jornalista abordou ainda a questão da internet, um novo meio que
carece de alguma regulamentação.
“Apesar de ser um meio fantástico de
divulgação e de aprendizagem, tentei
dar alguns exemplos em que a liberdade de expressão pode colidir muitas
vezes com outros princípios fundamentais, o caso da dignidade humana, o
direito à privacidade ou o direito ao
bom nome”.
Rui Goulart diz ser a favor da liberdade de expressão mas sempre com
bom senso, respeitando a lei, e sempre
em nome do informar e formar.
DL/NS

O jornalista recordou alguns momentos que o marcaram na profissão.
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César Pacheco deixa a Junta
de Freguesia do Cabouco
Foto: DL

“Liberdade de expressão sim,
sempre com bom senso,
respeitando a lei e em nome do
informar e formar”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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César Pacheco vai candidatar-se à presidência dos Jovens Agricultores.
César Pacheco irá deixar a presidência da Junta de Freguesia do Cabouco,
este mês de abril.
Em causa está a sua candidatura à
liderança da Associação de Jovens
Agricultores Micaelenses (AJAM).
César Pacheco pretendeu deixar o
cargo de presidente da junta, antes do
ato eleitoral da AJAM, que ocorrerá
também durante este mês de abril.
O ainda presidente da junta do
Cabouco alegou “sobrecarga e incompatibilidade de cargos” para esta sua
tomada de decisão.
Com 34 anos, César Pacheco pretende abraçar assim um novo desafio,
dentro daquela que é a sua área profissional. Após o atual Presidente Hélio
Carreiro ter mostrado indisponibilidade
para se recandidatar e de ter reunido o

apoio da atual direção, César Pacheco
decidiu avançar com a sua candidatura
à presidência da AJAM.
Recorde-se que César Pacheco fez
parte ainda das duas últimas direções
da associação, sendo atualmente o Presidente da Assembleia Geral da mesma.
Na Junta de Freguesia, César Pacheco está desde 2010, altura em que foi
tesoureiro e desde 2013 desempenha o
seu primeiro mandato como presidente.
De referir que César Pacheco renunciou igualmente ao cargo de presidente
da Casa do Povo do Cabouco, decisão
que foi anunciada na última Assembleia
Geral da instituição, realizada no mês de
março, tendo deixado a cargo no passado dia 23 de março.
DL/NS

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

APONTAMENTO
Estes “Versos experimentados” de Júlio Tavares Oliveira
Li e apreciei
Mas corretamente, não interpretei
Para mim…
O que posso dizer: Isto sim!
Estes “Versos experimentados”
São olhos que não se vêm
Leitura, que não se interpreta
Sentimentos, que se atiram
De um jovem coração
Com a força duma seta
Corretamente direcionada
Pela mão de Deus agarrada.
E para terminar
Uma nota sobre a Fé
Transcrevo em rodapé.
“Ter Fé é assinar uma folha em branco e deixar que Deus escreva o que
quiser.”
In – Manhã viva – Cancão Nova 16 XI 2014
Guilhermina Barbosa

LOCAL/ OPINIÃO

6º Curso de Nadador Salvador na Lagoa

À semelhança do que vem
acontecendo nos últimos anos, a
preparação para a nova época
balnear faz-se na Lagoa com a
sexta edição do curso de nadador
salvador e que irá decorrer no
complexo municipal de piscinas
desta cidade.
Este curso resulta de uma
parceria conjunta entre a Autoridade Marítima Nacional, através
da Capitania do Porto de Ponta
Delgada e Instituto de Socorros a
Náufragos; Associação de Nadadores Salvadores dos Açores (ANSA)
e Câmara Municipal de Lagoa, esta
última através do apoio logístico
para a realização do mesmo, desig-

nadamente através da cedência de
instalações como o complexo
municipal de piscinas, local de
excelência para a realização das
aulas práticas e exames finais.
Fruto da elevada procura em
anos anteriores, serão aceites até
60 candidatos que à data de início
do curso perfaçam 18 anos, para
além de possuir escolaridade mínima obrigatória e robustez física e
psíquica.
Com uma duração total de 150
horas em horário pós-laboral, divididos entre sessões teóricas e
sessões práticas, a realização deste
curso na Lagoa tem-se assumido
como fundamental para que as

zonas balneares tanto do concelho, como da própria ilha de São
Miguel, sejam vigiadas por nadadores salvadores bem preparados
para as funções e desafios que lhes
serão colocados não só no exercício das suas funções durante a
época balnear, como também ao
longo da sua vida, nas mais variadas situações que requeiram a sua
intervenção.
As inscrições poderão ser formalizadas na Capitania do Porto de
Ponta Delgada de 4 a 8 de Abril,
sendo que o exame de admissão
será realizado a 28 de Abril. Para
mais informações os interessados
deverão consultar a página da autoridade marítima nacional em
www.amn.pt/ISN/Paginas/
Curso.aspx.
Assumindo-se como um concelho virado para o mar, a Lagoa
possui zonas balneares de reconhecida excelência e que têm
atraído muitos banhistas, como
sejam a zona balnear da Caloura e
o complexo municipal de piscinas
da Lagoa, galardoados anualmente
com a Bandeira Azul; expoente
máximo da qualidade balnear da
União Europeia.
DL/CML

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

Autarquia procura terrenos para construir
fogos habitacionais na Ribeira Chã

A Câmara Municipal de Lagoa irá retomar as visitas
de rua a rua, tal como foi feito no ano transato, apenas para o final do ano, entretanto, a presidente da
edilidade procedeu, recentemente, a uma visita a
toda as ruas da freguesia da Ribeira Chã, onde esteve
acompanhada pelas presidentes da Junta de Freguesia
e da Assembleia Municipal de Lagoa.
O objetivo da visita, que surgiu a convite da presidente a Junta da Ribeira Chã, foi o de identificar as
fragilidades que a freguesia tem, sendo desde logo
algumas conhecidas.
Segundo a autarca, desde logo ressalta a falta de
espaço para a criação de lotes que permitam a fixação
de jovens casais na freguesia. Identificar oportunidades, que do ponto de vista cultural e da dinamização
histórica e patrimonial que a terra tem, o que segundo Cristina Calisto Decq Mota há um conjunto o de
fatores que continuam a merecer destaque e que carecem de ser mais evidenciados e de ser um ponto de
atração turística.
Neste percurso pela freguesia irão ser conjugados
os objetivos que foram aquando as saídas no final do

ano passado, ou seja, ver o que carece ser corrigido
na freguesia, desde sinalização de trânsito, ou até
mesmo alguma vegetação que necessite de ser cortada. Mas o objetivo principal, e para isso na visita incorporou os responsáveis pelo gabinete técnico da
autarquia, é ver alguns terrenos que possam ser possíveis sinalizar, passiveis de ser adquiridos para criar
um loteamento que permitam aos jovens se fixarem
na freguesia, realçou a autarca.
Segundo explicou ao Jornal Diário da Lagoa, existe
uma dificuldade em identificar casas na freguesia que
possam ser adquiridas, mas existem algumas habitações que estão abandonadas, assim como alguns terrenos que parecem interessantes, mas há que ver se
estão enquadrados na carta de risco da freguesia, e
esse é o objetivo.
Por outro lado, questionada sobre para quando
uma resolução do velho problema da Rua de São José,
a autarca frisou que este é um assunto que está a ser
estudado e a sua resolução terá que ser encontrada
em parceria com o governo regional, mas não tem
sido fácil a negociação com os moradores desta rua.
A rua está intransitável para os automóveis há já
algum tempo, por forma a evitar que esta possa ruir.
Segundo a autarca, os moradores não querem abandonar as habitações desta rua, exatamente pelo facto
de não haver habitações disponíveis na freguesia, e se
o fizerem teriam que sair desta, situação que não querem e daí este processo estar a ser prolongado no
tempo.
Com esta visita, a autarquia está esperançada que
possa ser encontrada uma solução futura para a resolução desta questão.
DL/NS
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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!

Direito de Propriedade
- Aquisição por Usucapião O direito de propriedade constitui-se no direito
do proprietário exercer de modo pleno e exclusivo
dos direitos de uso, fruição e disposição das coisas
que lhe pertencem, dentro dos limites da lei e com
observância das restrições por ela impostas.
A aquisição por usucapião é uma das formas de
aquisição do direito de propriedade sobre bens
imóveis, sejam eles prédios rústicos (terrenos) ou
urbanos.
Em primeiro lugar há que verificar se existe ou
não posse sobre determinado bem, sendo que a
posse mantida por certo lapso de tempo, faculta ao
possuidor a aquisição do direito a cujo exercício
corresponde a sua atuação.
O prazo para adquirir por usucapião pode ser de
10, 15 ou 20 anos, consoante a posse seja titulada ou
não titulada, de boa-fé ou de má-fé e, ainda, de
existir ou não registo de mera posse.
Assim e uma vez verificada se a posse é titulada
ou não, de boa ou má fé, pacífica ou violenta, mas
pública e reconhecida ao possuidor, são mecanismos
legais para consolidar o direito à propriedade do
imóvel, consoante a situação em específico, a escritura de justificação ou ação judicial intentada com o
intuito de adquirir título bastante para o efeito.
No nosso ordenamento jurídico, é frequente a
aquisição por usucapião de terrenos agrícolas
atendendo, em parte, ao modo informal como os
terrenos são ocupados e usados para fins de exploração agrícola, confundindo-se no tempo a pessoa do
possuidor de facto com o proprietário de direito.

Hélder Pimentel Medeiros
Advogado
helderpimentelmedeiros@gmail.com
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Apresentado o Orçamento
Participativo Jovem 2016 da Lagoa

A apresentação de propostas poderá ser feita até dia 15 de maio.
No âmbito da primeira reunião do Concelho
Municipal de Juventude de Lagoa, foi apresentado o
Orçamento Participativo Jovem 2016 (OPJ), que é um
instrumento mediante o qual os jovens podem manifestar as suas opiniões e ideias para o desenvolvimento da comunidade. Tendo por missão, promover
a participação cívica dos jovens lagoenses no desenvolvimento municipal.
Este projeto destina-se a todos os jovens Lagoenses com idades entre os 12 e os 30 anos, sendo que
as candidaturas poderão ser apresentada a nível
individual ou em grupo.
O Orçamento Participativo Jovem comporta vários
objetivos, nomeadamente: incentivar o diálogo,
contribuir para a educação cívica, adequar as políticas
públicas municipais e comunicar com transparência
as atividade da autarquia.
Para 2016, a verba disponibilizada pela Câmara
Municipal de Lagoa, para o OPJ é de 25.000,00€.

Até ao dia 15 de maio, decorre a divulgação e a
apresentação das propostas, sendo que a analise
técnica será feita entre 15 e 26 de maio. Consequentemente, do dia 1 a 15 de junho, será realizado uma
apresentação e votação, sendo finalmente divulgado
os vencedores do dia 15 a 30 de junho.
A divulgação dos diversos projetos será realizada
através de sessões de esclarecimento nas escolas,
vulgarização em site e redes sociais do município,
através da comunicação social, distribuição de flyers
e afixação de cartazes. As propostas devem ser específicas, bem delimitadas na sua execução para uma
análise e orçamentação concreta.
A votação é feita nas escolas e Juntas de Freguesia do Concelho de Lagoa. Findo o período de votação, as propostas vencedoras serão anunciadas.
DL/NS

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

Conselho Municipal de Juventude
da Lagoa já está instalado
Decorreu recentemente a instalação e a primeira
reunião do Conselho Municipal de Juventude da
Lagoa.
Num encontro onde a participação excedeu as
expetativas, foi apresentado e aprovado o regulamento deste conselho, assim como foi apresentada a política municipal de juventude. Novidade foi ainda a
apresentação do Orçamento Participativo Jovem 2016
do Concelho de Lagoa.
No final do encontro, em declarações ao Jornal
Diário da Lagoa, a vereadora Elisabete Tavares adiantou que o pretendido é que este seja um local de debate, de troca de ideias e de positivismos.
“Esperamos receber contributos dos 46 membros
que compõem o conselho. Queremos alguém que
olhe para o que fazemos numa prespetiva nova”, referiu.
Segundo explicou à nossa reportagem, fazem parte deste conselho representantes de várias instituições do concelho que estão ligadas a questões da
juventude, que defendem e que trabalham com
jovens. “Queremos que todos caminhem para o
mesmo lugar e queremos que todos ajudem a autar-

quia a desempenhar a sua missão nesta área”,
adiantou.
Segundo Elisabete Tavares, a taxa de participação
nesta primeira reunião (76%), é um sinal positivo e
que excedeu as expetativas. Dos 46 membros, compareceram 40 naquela que foi considerada de uma
sessão muito burocrática por ser a primeira deste
órgão.
A vereadora lagoense recordou ainda que, neste
encontro, foi apresentada aquela que tem sido a politica de juventude levada a cabo pela autarquia nos
últimos três anos.
“O objetivo foi de dar bases para uma reflexão,
para depois se puder delinear planos de interversão
futuros, para se conseguir melhorar e redirecionar
recursos para aquelas que são as necessidades apresentadas por cada um dos 46 membros deste conselho”.
Elisabete Tavares disse ainda à nossa reportagem
que “queremos ser muitos a defender o mesmo”.
DL/NS
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Rosário assinala
423º aniversário
A Freguesia de Nossa Senhora do Rosário, na
Lagoa, irá assinalar o seu 423º aniversário no dia 5
de abril. Assim sendo, para celebrar essa data importante vários eventos irão decorrer do dia 5 de abril a
16 de outubro.
No âmbito das comemorações, neste dia, pelas
20h00, a Banda Filarmónica Lira do Rosário irá atuar,
seguida da intervenção das Entidades com o executivo liderado por Gilberto Borges, a homenagear com
a atribuição da Medalha de Mérito da Freguesia,
nomeadamente a Banda Lira do Rosário, os pescadores António Pacheco e João Carlos Caetano.
Para encerrar esse primeiro dia de festejos, as
21h15 terá lugar um concerto do Orfeão da Nª. Sª.
Do Rosário e um convívio entre homenageados, convidados e trabalhadores da Junta de Freguesia.
De salientar, do dia 6 a 9 de abril, no Centro
Convívio da Lira do Rosário, decorrerá um torneio de
Sueca e de Dominó, torneio este que irá recomeçar
do dia 12 a 16 de abril.
Por outro lado, no Salão da Igreja do Rosário
estará patente, a partir do dia 11 de abril, a exposição fotográfica sobre o tema “Pormenores das
Habitações na Lagoa”.
Para finalizar a comemoração deste 423º aniversário, dois torneios de pesca desportiva serão realizados, nomeadamente de 3 a 17 de julho, com a
prova de pesca de Peixe-Rei e a 16 de outubro com a
prova de pesca de Sargos.
O Presidente da Junta de Freguesia do Rosário,
Gilberto Borges, que falava ao Diário da Lagoa, no
âmbito deste aniversario, salientou algumas dificuldades e necessidades que a Freguesia apresenta,
nomeadamente, mais estacionamentos no centro do
Rosário e “mais uma creche serial o ideal”.
Por outro lado, segundo o mesmo, o Porto de
Pesca da Lagoa “não está a servir em condições os
pescadores da Lagoa”, sendo estes pescadores obrigados a colocar os seus barcos em Ponta Delgada.
Outras das ambições que o presidente pretende,
é a realização das obras nas rochas quebradas e no
passeio marítimo, do Portinho de São Pedro até à
Pousada da Juventude de Lagoa.
Segundo Gilberto Borges, as casas do Rosário
estão sobrelotadas, com pais, filhos e netos a viverem nas mesmas casas, sendo um dos objetivos da
Freguesia a recuperação e remodelação das casas
abandonadas.
Finalmente, no que diz respeito ao combate do
desemprego, para Gilberto Borges a solução passaria pelo turismo, com mais restaurantes, comércios,
equipamentos, “atrações turísticas”, sendo o “ideal
a construção de um hotel de média dimensão”.
DL/AS
Foto: DL

Sede da Junta de Freguesia de Nª Sª do Rosário.
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XVI Congresso do PS Açores decorreu na Cidade de Lagoa

António Costa, o secretário geral do partido, marcou presença no encerramento da reunião magna dos socialistas açorianos.
Para o Presidente do PS/Açores,
Vasco Cordeiro, o PS continuará a ser o
partido da autonomia e o partido dos
Açorianos.
Falando no Congresso do PS Açores,
que decorreu na Cidade de Lagoa, Vasco
Cordeiro criticou o pouco apoio para
com os açorianos “em tempos desafiantes” que “ao longo destes três anos,
tivemos de lidar mais uma vez, quase
sempre sozinhos, quando deveríamos
de estar acompanhados”, nomeadamente no que diz respeito à crise económica,
às intempéries que deixaram rastos de
destruição, mas também com o caso do
processo de redimensionamento da
Base das Lajes, na ilha Terceira.
Segundo Vasco Cordeiro, o Governo
da República olhava para as Autonomias
Regionais com “desconfiança e com
suspeição”, sendo que “decidiram que
os Açorianos seriam portugueses de
segunda”.
O Presidente do PS Açores falava no
XVI Congresso Regional do PS/Açores
que decorreu no auditório do Parque de
Ciência e Tecnologia de São Miguel Nonagon, na cidade de Lagoa.
Cristina Calisto Decq Mota, a Presidente da Câmara Municipal de Lagoa,
recordou que este XVI Congresso tem
como objetivo debater ideias e discutir a
politica atual para “melhor servir os
interesses dos Açores e dos Açorianos”.

Cristina Calisto Decq Mota.

“A determinação é só uma, servir as
Açorianas e os Açorianos e fazer com
que o Partido Socialista, seja sinónimo
de inovação nas respostas aos desafios
com que os Açores estão confrontados.
O Partido Socialista em que me reconheço é aquele em que todos participam, em que estamos todos verdadeiramente empenhados em debater propostas, novas ideias e soluções para o presente e futuro da nossa terra”, salientou
a edil lagoense.
Para a autarca, no final do Congresso, o Partido Socialista estará “mais
forte, mais moderno e mais ativo com a
colaboração de todos”, sendo que “os
projetos políticos constroem-se com
pessoas”, referiu.
“Mas embora a conjuntura seja
difícil e existam situações estruturais
prioritárias para os nossos Concelhos,
nunca podemos esquecer aquilo que
deve ser o motor de desenvolvimento
territorial: o bem estar das pessoas”,
frisou Cristina Decq Mota, insistindo
também na ideia de força e união do
Partido Socialista.
No âmbito do deste XVI Congresso
do PS/Açores, o antigo presidente da
Câmara Municipal de Lagoa, João Ponte,
demonstrou na sua intervenção, a sua
satisfação por estar no congresso, “no
nosso Concelho, na nossa cidade, cujo
município, é o único da Região presidido
por uma mulher, sendo desde 1989 uma
autarquia liderada pelo PS. A Lagoa é
um bom exemplo daquilo que deve ser o
trabalho do poder local!”, exclamou.
Defendeu ainda que a atual edil
lagoense, Cristina Decq Mota, trabalha
com uma visão humanista social, desempenhando um “trabalho arrojado e
sempre focado no futuro, o qual colocou
e coloca sempre as pessoas no centro
das suas políticas”, salientou João Ponte.
Por outro lado, para João Ponte, a
força do PS/Açores está nos seus
militantes e no respeito da história e da
valorização do património humano.
Espera do PS, “um Partido que continue a respeitar a sua história e a valorizar o seu património humano. Um partido que marque a agenda política e antecipe os problemas. Um Partido que seja

mais proativo e que promova mais
debate interno. Que vá para rua ao
encontro dos açorianos, para entender e
para se inteirar das suas dificuldades e
dos seus anseios e que tenha capacidade de influenciar a governação”, frisou.

João Ponte.
Consequentemente, segundo João
Ponte, o Partido Socialista deve continuar a ser sinónimo de liberdade, de
democracia, de justiça social, de confiança e de esperança porque “só assim
teremos um PS/Açores mais forte e mais
bem preparado para vencer os desafios
do futuro”.
Assim sendo, o congressista lagoense demonstrou que os adversários futuros do Partido Socialista serão a pobreza, o desemprego e a toxicodependência, entre outros. “É no combate a estes
desafios que devemos concentrar a nossa atenção e gastar as nossas energias”,
declarou.
“É isso que estamos a fazer aqui na
Lagoa. A preparar o futuro destes
Açores que tanto nos inspiram e motivam a trabalhar. Por isso para terminar
só me ocorre uma frase “Somos Todos
Açores”, finalizou o congressista João
Ponte.
Outro militante lagoense que interveio no Congresso do Partido Socialista,
foi Carlos Alberto Oliveira, declarando
que “de ano para ano, sobre a liderança
de Vasco Cordeiro e do Partido Socialis-

ta, esta terra não só cresceu, desenvolveu-se, tornou-se mais coesa mas sobretudo cada vez mais se torna internacional”.
“E se a gestão do presente, foi a mais
inteligente. A governação do passado,
não pode deixar de ter sido a mais eficiente, e por isso mesmo a nossa Região
não precisou de intervenção externa,
nós aqui soubemos e sabemos o que
fazer, nós aqui levamos esta terra numa
só direção”, frisou Carlos Alberto
Oliveira.
Segundo o mesmo militante do PS,
não existem dúvidas de que o PS/Açores
é uma referência para o resto do País,
quer em termos de estabilidade política,
quer na boa gestão das contas públicas,
sendo estes fatores indispensáveis para
melhor preparar o futuro.
“A nossa autonomia tem efetivamente muita força, essa autonomia que
é a melhor e a mais adequada para
continuar a promover e a desenvolver o
nosso bem-estar enquanto cidadãos das
melhores ilhas do mundo”, salientou
Carlos Alberto Oliveira, defendendo a
ideia de que o PS/Açores é o partido das
pessoas mas sobretudo “o Partido dos
Açores”.

Carlos Alberto Oliveira.

DL/Andréa de Sousa
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“Onde Conversar” estreou no mês de março na Rádio Lagoa

A Presidente da Câmara Municipal de Lagoa foi a primeira convidada do novo programa da Rádio Lagoa.
No passado dia 20 de março estreou
na Rádio Lagoa o programa “Onde
Conversar”, com Telmo Ferreira, programa que percorre a Lagoa (e não só) para
falar com os seus empreendedores e
comerciantes e com as personalidades
do município.
O programa de estreou contou com
a Presidente da Câmara Municipal de
Lagoa, Cristina Calisto Decq Mota e
Stephanie Ribeiro, proprietária da Oficina da Beleza, na Avenida Litoral, na
Atalhada, onde o programa foi gravado
em pleno Dia Internacional da Mulher.
“Por fatores culturais, históricos,
tradicionalmente a mulher assumiu o
papel de liderança dentro da casa, na
criação dos filhos, na educação, na
gestão familiar. Os últimos tempos denotam que esta situação tem vindo a
alterar-se”, respondeu a presidente da
autarquia à primeira pergunta sobre a
necessidade de haver uma igualdade do
papel feminino na política, daí o realço
de Cristina Calisto Decq Mota sobre o
papel da mulher na Lagoa onde
“lideram.
“Não só temos na câmara uma
mulher, como na assembleia municipal,
presidentes de junta mulheres, como
temos as principais instituições da Lagoa
lideradas por mulheres. Isto é um sinal
que os tempos estão a mudar, que esta
situação já não é como era no passado”,
referiu a autarca.
À pergunta “as mulheres na política
têm sempre que responder a perguntas
sobre a família e filhos, enquanto os
homens nunca recebem tais perguntas?”, a presidente do município lagoense replicou que “nós mulheres ao
sermos esposas e mães quase que nos
sentimos obrigadas a responder a algumas questões com a tónica colocada
precisamente na família, porque se não
fizermos é como se não fossemos boas
mães e boas mulheres”.
Por seu turno Stephanie Ribeiro
começou por explicar o que é ser cabeleireira: “é ser especial, deixar as
mulheres especiais. Conseguir transfor-

mar a pessoa desde o momento que ela
entra”.
A proprietária da Oficina da Beleza
enquanto criança já queria ser cabeleireira, mas seguiu outra formação, no
entanto após algum descontentamento
voltou às origens. “Fiz uma formação e
já lá vão 12 anos e estou realizada”,
referiu.
Segundo Stephanie Ribeiro, havendo
organização e interajuda familiar, é mais
fácil gerir uma carreira profissional para
a mulher do século XXI, algo que a presidente da autarquia também concordou.
“Felizmente a mulher lagoense, se
calhar por termos uma autarca feminina, já se nota uma exigência grande”,
havendo então uma grande diferença
desde que começou esta carreira profissional.
A empresária aprofunda o conceito
da sua profissão e diz que “por vezes
também sou psicóloga, pois há assuntos
que entram e morrem aqui e ajudamos
a meter as mulheres felizes, após partilharem alguns problemas graves. Adoro
cortar, fazer cor, criar e imaginar, mas
sendo sincera a mulher na Lagoa é um
pouco conservadora, não gosto muito
de fazer mudanças drásticas, limitandome”.
Para quem ainda não conhece a
Oficina da Beleza, saiba então que
“fazemos manicure e pédicure. Fazemos
todo o tipo de trabalho, desde tratamentos, cortes, aconselhamento e a
partir do princípio de abril vamos ter um
novo tratamento para ver o couro cabeludo, uma linha de tratamentos novos”,
realçou a empresária, adiantando que
neste momento é muito importante
tanto a saúde dos cabelos como a sua
estética.
E da Lagoa o que devemos esperar?
“O ano de 2016 do ponto de vista
autárquico é um ano em que já iniciámos uma série de processos que não
são fáceis. São arrojados, desafiantes
para quem está envolvido e que obriga
a própria estrutura da equipa de colaboradores da Câmara Municipal a agarra-

rem conceitos completamente novos.
Nós mais que a obra de betão em
2016 temos que pôr em prática alguns
projetos que são do ponto de vista deste executivo as áreas do futuro da câmara: o turismo, em conjunto com o desenvolvimento económico”, respondeu
Cristina Calisto Decq Mota.
A autarca recordou o “Lagoa Investe”, um regulamento para o desenvolvimento estrutural económico da lagoa e
2016 é o seu ano de experiência. Haverá
também o Concelho Municipal Jovem da
Lagoa, Orçamento Participativo, ambos
pela primeira vez. “Vamos pôr os jovens
a pensar política”.
Este ano há ainda uma nova imagem
para a Lagoa, a ser apresentada no dia
10 de abril, com o lançamento de aplicações informáticas sobre o município, a
nível histórico, cultural e de lazer.
“Juventude, crescimento económico,
turismo e o nosso parque tecnológico
são os grandes eixos”, afirmou a primeira presidente mulher da Lagoa.
A concluir, a Cristina Calisto Decq
Mota revelou que adora caminhar na
orla marítima lagoense, principalmente
ao fim de semana, onde se refugia com
a sua música, onde “não há a senhora

Cristina, onde não há mãe, onde não há
um compromisso”, referiu.
Por seu turno, Stephanie Ribeiro
concluiu também o programa de estreia
com um conselho para as clientes, amigas e mulheres da sua família, “que nos
visitem, e que continuemos sempre lindas, belas, vaidosas, não só por forma,
como por dentro”.
Se também quiser que o “Onde Conversar” seja realizado no seu espaço, na
sua loja, na sua empresa, pode contatar
o nosso jornal que teremos o maior
gosto em conversar consigo e com os
nossos ouvintes.
Nota final para o agradecimento a
Stepanhie Ribeiro por nos receber na
sua Oficina da Beleza, na Avenida
Litoral, na Atalhada.
Para ouvir a Rádio Lagoa, ligue-se na
internet em www.diariodalagoa.com/
radio, ou poderá fazer o download da
aplicação para Android e ouvir no seu
telemóvel ou tablet.
DL/Telmo Ferreira

Oficina da Beleza, local onde foi gravado o “Onde Conversar”.
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“Há aqui uma dimensão estrutural de necessidade e de
urgência de medidas de política”

A delegação dos Açores da APSS tem a sua sede na Cidade de Lagoa.
A Associação de Profissionais de
Serviço Social – APSS acaba de ser instalada na Lagoa, no edifício situado em
frente à Câmara Municipal de Lagoa, em
pleno Dia Mundial do Serviço Social.
O edifício em causa já acolhia o
serviço municipal de ação social, assim
como, disponibiliza salas de atendimento e acompanhamento psicossocial e de
intervenção médica assegurados pela
Associação Lapsis, onde estes profissionais da saúde disponibilizam apoio especializado a crianças e jovens de todo o
Concelho. Também recentemente, foi
inaugurado neste espaço o gabinete
local da Cruz Vermelha de São Miguel,
que tem vindo a prestar apoio no Concelho, tanto ao nível social como de
promoção de ações de sensibilização.
Este dia foi marcado nesta Cidade
por uma exposição fotográfica, uma
conferência proferida por Maria João
Pena, subordinada ao tema “O agir do
Assistente Social para a promoção da
dignidade”, tendo o evento finalizando
com um momento musical.

Para a Presidente da Delegação da
APSS, Paula Andrade, a importância desta Associação é ter um espaço onde se
possa refletir sobre a prática e a intervenção desta classe na Região Autónoma dos Açores, “de maneira que possa
realmente contribuir, não só para o Concelho de Lagoa, mas a nível de toda a
região, formas ou metodologias novas
de intervenção face aos problemas sociais que nos tem sido colocados”.
Consequentemente, este Dia Mundial é um momento de reflexão sobre a
intervenção dos Assistentes Sociais,
sobre o respeito e a dignidade humana.
Sendo que este tema está “em voga com
as questões dos refugiados e outras
questões da nossa sociedade. Portanto,
é realmente a dignidade humana, o
respeito pelas pessoas e como é que o
assistente social, que é o interventor do
terreno por excelência, pode na sua
prática, fazer valer esses direitos que
essas pessoas têm”, afirmou Paula
Andrade.
A celebração deste Dia Mundial e a

Exposição fotográfica inaugurada no Dia Mundial do Serviço Social.

conferência serviu para salientar um
problema atual e persistente na nossa
sociedade: o desemprego. Assim, segundo, Paula Andrade, as pessoas mais
fragilizadas no Concelho de Lagoa são
“as que estarão em situação de desemprego, se calhar os idosos, algumas
crianças em risco. O desemprego, realmente, acaba por ser uma situação que
tem influência a vários níveis nas
famílias.
Para Maria João Pena do ISCTE
(Instituto Universitário de Lisboa), este
problema do desemprego ganha contornos maiores com a questão da inserção
no mercado de trabalho. “É muito difícil
para um individuo, uma família, que está
excluído do mercado de trabalho, não
estar excluído de outros sistemas sociais
e obviamente que esta situação está
muitas vezes associada à pobreza e a
outras dimensões da própria exclusão e
que não é só do sistema económico”,
declarou em entrevista ao Jornal Diário
da Lagoa.
Segundo a oradora, este é talvez o
problema fundamental, “há autores que
dizem que esta é a nova questão social e
portanto já aqui revela a dimensão, é
uma dimensão que exige não só o trabalho com o individuo e com a família, mas
obviamente que há aqui uma dimensão
estrutural de necessidade e de urgência
de medidas de política que respondam a
esta situação”.
Para Maria João Pena, a ideia principal desta conferência, foi pensar em
estratégias que a profissão tem que ter
para corresponder e fazer frente aos
tempos atuais, sendo que as pessoas
vivem situações complexas e incertas.
“Esta é uma profissão que está
muito relacionada com aquilo que são
os contextos que a envolvem e estes
contextos estão em profunda mudança,
o que significa que a profissão por sua
vez tem que se ajustar a essas mudanças

e tem que responder de modo a provocar e promover o bem-estar nas pessoas”, acrescentou a Doutora do ISCTE.
Finalmente, para Paula Andrade,
esta conferência dá a possibilidade de
reflexão sobre a prática do assistente
social, mas também serve como formação. “Os assistentes sociais também têm
que ter essa oportunidade de contactar
com outras realidades, perceber em
termos de reflexões, de teorias e metodologias novas que estejam a sair, de
forma a atualizarmos a nossa prática, a
nossa intervenção social”, salientou a
Presidente da Delegação da APSS.
DL/AS

Exposição fotográfica da APSS.
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Banda Filarmónica Estrela D´Alva
comemorou o seu 129º aniversário

Participação do Grupo de Cantares Tradicionais de Santa Cruz.
No passado dia 2 de fevereiro a
Banda Filarmónica Estrela D´Alva,
de Santa Cruz - Lagoa, comemorou
o seu 129º aniversario, sendo uma
data importante e assinalada por
esta banda lagoense.
Este ano, a comemoração do
aniversario da Banda Filarmónica
foi celebrada, como já vem a ser
hábito, em simultâneo com a realização do tradicional Cantar às
Estrelas em Santa Cruz e com a
festa em honra da Nossa Senhora
da Estrela.
No entanto, e em declarações
ao jornal Diário da Lagoa, a presidente da direção da Banda Filarmónica Estrela D'Alva, Sandra
Moniz, recordou que, na comemoração de mais este aniversário,
houve uma homenagem que fez
toda a diferença. Assim sendo, foi

homenageado um dos antigos
membros da direção, neste caso
concreto João Morais. “Neste momento, por motivos de saúde está
acamado. E então a banda resolveu fazer uma homenagem tocando o hino mesmo à porta da casa
do senhor, que da janela ia ouvindo a Filarmónica, os membros da
direção foram cumprimentar João
Morais. De regresso à sede, tiramos uma foto com os filhos dele”,
recordou Sandra Moniz.
Este tipo de banda, sendo vista
pela sociedade como uma arte
menos moderna, por vezes atravessa situações mais complicadas,
nomeadamente para atrair e manter os seus jovens. Consequentemente, explicou Sandra Moniz:
“hoje em dia há muitos grupos,
desportivos, culturais de varias

artes e a juventude está toda espalhada por estes e é muito difícil
manter jovens numa filarmónica
que, supostamente, é uma “coisa”
antiga, mas ainda há jovens que,
muitas vezes por os pais terem lá
estado, querem participar e seguir
os passos dos pais ou avós”.
A Filarmónica Estrela D´Alva
tem neste momento 38 elementos, com uma faixa etária dos 8 aos
60 anos, sendo que o membro
mais idoso pertence à banda há
mais de 30 anos. “Nós, à nossa
maneira, vamos tentando implementar a cultura musical mais tradicional, da arte musical, que nem
sempre é compreendida mas
quem entende de música sabe que
aquela arte vai buscar muitos compositores famosos, que se houve
falar mas nem sempre se conhece.
A Estrela D´Alva vai buscar esse
tipo de musica, tenta destacar-se
no meio de tantos grupos e assim
tentar acompanhar a atualidade”,
salientou a presidente da Banda
Filarmónica Estrela D´Alva.
Uma das formas de atrair e de
manter os jovens nesta Filarmónica é através da escola de música e
da divulgação da mesma por parte
dos jovens, sendo gratuita possibilita que as pessoas mais desfavorecidas possam aprender musica. Por
outro lado, os intercâmbios também são uma forma de partilha e
um incentivo para formar profissionais na área musical.
DL/AS

___________________________________________________________________________________________
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Membros da Assembleia Municipal
visitam Parque da Ciência e Tecnologia

Os membros da Assembleia Municipal visitaram algumas das empresas sediadas no Nonagon.
Os membros da Assembleia Municipal de Lagoa
estiveram esta quinta-feira, dia 10 de março, de visita
ao Parque de Ciência e Tecnologia de São Miguel –
NONAGON.
Segundo a Presidente da Assembleia, Albertina
Oliveira, o objetivo foi de dar a conhecer o parque
aos conselheiros municipais. “É o primeiro Parque de
Ciência e Tecnologia no arquipélago dos Açores e esta
visita tem a ver com o facto da Câmara Municipal da
Lagoa ser associada fundadora do NONAGON, e eu
como membro da Assembleia anterior, vi crescer este
projeto aos poucos”.
“Era importante visitarmos o NONAGON e conhecer qual é a sua missão. Há muita gente que desco-

nhece qual é a missão do NONAGON, o que é e o que
faz propriamente. É importante que os membros da
Assembleia vejam o que é a ação desenvolvida por
este parque e acompanhar de perto essa ação”, frisou
a Presidente da Assembleia Municipal de Lagoa.
Por outro lado, Albertina Oliveira destacou que o
facto do NONAGON estar sediado no Concelho de
Lagoa sendo um orgulho para o Município.
Finalmente, o balanço desta visita ao Parque de
Ciência e Tecnologia foi muito positivo, sendo que foi
a descoberta da missão do NONAGON. “Agora que
conheci de perto, vejo-o como uma grande ajuda
para as empresas”, finalizou Albertina Oliveira.
DL/AS
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Carlos Carreiro
é uma festa!

Por: Teresa Viveiros
“Com Carlos Carreiro é uma festa”. Foi esta a
fala de Tomaz Borba Vieira quando lhe transmiti
que seria o pintor a ter uma exposição inserida na
8.ª edição da Feira do Livro do concelho de Lagoa.
Sorri com o seu dizer. Efetivamente, um dos
objetivos da edição da Feira do Livro deste ano,
promovida pela Câmara Municipal de Lagoa e com a
parceria da Escola Secundária de, é envolver a
comunidade num evento que pretende ser
(também) festivo. E a obra de Carlos Carreiro tem
este lado; o próprio refere que exerce “a profissão
com uma paixão obsessiva e com um misto de
humor e alegria”, o que se reflete nas suas telas.
Para ajudar à festa, o pintor celebra 70 anos e assinala com a exposição que traz à ilha a sua 70º exposição individual.
Falar da sua obra, é falar da cor, algumas electrizantes que nos remetem para o mundo do imaginário: das lendas, dos mitos, das histórias que se enredam e que nos trazem a ilha de outros tempos. É
também falar da técnica apurada numa materialização muito própria das suas referências culturais.
Creio que, se por um lado, o pintor nos traz a mística da ilha, nos aguça a curiosidade para desvendar a
narrativa e os símbolos presentes nas suas telas,
também nos leva a adotar uma postura reflexiva da
atualidade. Se temos a ilha em Carlos Carreiro,
também temos a globalização. E não há como não
refletir na sociedade dos dias de hoje, quando olhamos para algumas das suas obras, não há como não
pensar no consumismo, no ruído, na artificialidade.
Aliás, Egídio Álvaro, aquando da exposição do
pintor, em 1977 em Paris, escreveu que “era uma
pintura de excessos e das contradições da nossa
época”. Volvidos mais de 30 anos, Carlos Carreiro
continua a mergulhar e a fazer-nos mergulhar nos
excessos. Segundo o pintor, tempos houve em que
almejou desfazer-se dos figurantes, mas estes
persistiram em voltar. É como se fizessem parte do
BI do artista, serve-se deles, nesta exposição, para
contar a lenda dos Sete Bispos ou para mostrar
como o saber parece submerso na contemporaneidade.
O pintor, que diz viver rodeado de livros, recorre
ao provérbio “livro fechado, não faz letrado”, para
intitular uma das suas obras. Curiosamente (ou
talvez não), esta exposição é promovida pelo município de Lagoa, através de uma biblioteca que
procura assumir-se como uma força viva para a
educação e para a cultura, procurando desenvolver
um trabalho de promoção da leitura e que o saber
seja assimilado, partilhado.
O impacto visual da obra de Carlos Carreiro
poderá, à priori, transmitir a ideia de uma pintura
feliz; desenganemo-nos. É uma festa, mas uma festa séria, que nos confronta com o aparato e artificialidade dos dias de hoje. Para ver, no Convento dos
Franciscanos, onde se encontra instalada aquela
que é, aos meus olhos, a biblioteca mais bonita da
ilha, a partir do dia 9 de abril.
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“Há em todas as suas frases, uma enorme humildade e a grandiosidade”

Tomaz de Borba Vieira gostava de ser reconhecido além fronteiras.
O Convento dos Franciscanos acolheu o lançamento do livro “Pernalta”
com a obra de Tomaz Borba Vieira e
fotografia de Fernando Resendes e a
estreia do documentário “Mulher com
Rabo de Peixe, Homem com Rosto de
Cão – Um esboço de retrato de Tomaz
Borba Vieira”, realizado por José Medeiros e produzido por Tiago Rosas, um
documentário que pretende dar a
conhecer parte da obra do pintor, quer a
plástica, quer a escrita, contando com
diversos episódios narrados pelo
próprio.
O Salão Nobre do Convento dos
Franciscanos homenageou Tomaz Borba
Vieira com casa cheia, o que para o artista é sinónimo de “muito agradecimento
e de muita vivência da amizade. Sem
duvida que tive muita satisfação em ver
nesta assistência grande parte dos meus
grandes amigos”, revelou.
Com muita humildade e simplicidade, o Professor Tomaz Borba Vieira,
explicou ao Diário da Lagoa, que se um
dia conseguir ser reconhecido para além
fronteira então ficará “muito feliz”.

Estes dois eventos, o lançamento do
livro e o documentário estiverem inseridos na exposição do próprio artista,
também intitulada “Pernalta”. Assim
sendo, o professor, explicou que o livro
“Pernalta” são “fotografias dos quadros
que estão nesta exposição e fotografias
sobre modelos de vidro e o modelo
original, fotografados por um amigo, o
Fernando Resendes, que compôs o livro
com essas duas componentes”.
Esta cerimónia também contou com
a presença da Presidente da Câmara
Municipal de Lagoa, Cristina Calisto
Decq Mota, que salientou toda a importância do artista para a cultura lagoense
e açoriana. “Está bem patente hoje, com
a assistência que aqui tivemos, qualquer
projeto cultural que envolva, o professor
Tomaz Borba Vieira, engrandece a terra
onde ele se realiza. A Lagoa, nos últimos
quase 20 anos, nesta ligação de amizade
com o professor Tomaz Borba Vieira só
tem ganho”, afirmou a edil lagoense.
Cristina Calisto Decq Mota, frisou
ainda, toda a generosidade do Professor
Tomaz Borba Vieira, por ter aberto a

porta da sua casa, criado uma galeria de
arte, onde expõem o seus trabalhos e os
trabalhos dos amigos, tendo dado a
conhecer um conjunto de obras primas.
“Ficou bem patente, que para além,
de ser uma pessoa espetacular, de um
trato tão simples, há em todas as suas
frases, uma enorme humildade e a grandiosidade dele está espelhada de uma
forma tão simples, tão clara e tão humilde que merece também esta nota de
destaque”, declarou com gratidão a
autarca lagoense demonstrando que a
missão da autarquia é de levar adiante a
cultura e a educação do Concelho.
Segundo o realizador José Medeiros,
este documentário, “Mulher com Rabo
de Peixe, Homem com Rosto de Cão –
Um esboço de retrato de Tomaz Borba
Vieira” é uma pequena homenagem ao
artista Tomaz Borba Vieira, sendo que “a
vida e obra do Tomaz é tão imensa que
não cabe no nosso documentário”.
“É uma abordagem sobre a vida e a
obra deste nosso grande artista, pintor,
escritor, contador de estórias, também
está muito presente no nosso documentário. É um esboço, uma abordagem,
uma pincelada sobre, a vida e obra do
Tomaz”, declarou Zeca ao Diário da
Lagoa.
Por outro lado, o realizador explicou
que o titulo do documentário, “Mulher
com Rabo de Peixe, Homem com Rosto
de Cão” é o titulo de uma canção que
fez há já algum tempo inspirada numa
exposição do artista, que tinha esse
titulo.
Presente nesta cerimonia também
esteve o Diretor Regional da Cultura,
Nuno Ribeiro Lopes, que demonstrou
que mais importante do que a homenagem é a existência da pessoa em si, do
artista. “Nós não fazemos mais do que

aproveitar um momento de criação e
um momento de afetividade, porque
está aqui patente, claramente, que não
é só a arte que está em causa, é também
o homem que está por trás”, salientou
Nuno Ribeiro Lopes.
Segundo o Diretor Regional da Cultura, Tomaz Borba Vieira pode ser um verdadeiro exemplo para além fronteiras,
“há uma continuidade, digamos, não só
na pintura, como noutras áreas de arte,
que uma das maiores dificuldades é
ultrapassar o Oceano Atlântico, muitas
vezes, portanto é através de figuras de
expoente máximos que a cultura açoriana fica mais visível a nível exterior e portanto pode abrir uma porta, um caminho, para que outros possam aproveitar
no futuro”.
DL/Andréa de Sousa
Fotos: DL

Livro Pernalta de Tomaz Borba Vieira.
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Sub 16 da AJCOD na fase final do regional de basquetebol

Foto: DL

A equipa de basquetebol da Associação Juvenil do
Clube Operário Desportivo (AJCOD), da Lagoa, está na
final do Campeonato Regional de Basquetebol, Sub16.
Os jovens da Lagoa participaram nos dias 24 e 25 de
março, no Campeonato Regional que decorreu na ilha
Terceira.
A equipa da AJCOD venceu os três jogos disputados
apurando-se assim para a fase final que será disputada
no mês de maio.
Os lagoenses venceram o primeiro jogo, frente ao
AngraBasket, por 42-63, tendo vencido igualmente o

Equipa de basquetebol da AJCOD em sub16.

segundo jogo, frente à equipa do Fayal Sport, por
104-26.
No terceiro jogo os jovens da Lagoa venceram o TAC
por 33-60, sendo estas as duas equipas que irão disputar a fase final, a ter lugar na ilha de São Miguel. A final
será disputada no Playoff à melhor de três jogos.
Por outro lado, a equipa da Associação Juvenil do
Clube Operário Desportivo viu ainda quatro dos seus
jogadores serem chamados à seleção dos Açores que
irá disputar, já na próxima semana, a fase nacional de
seleções.
Foram assim chamados Alberto Medeiros, André
Mendes, João Severino e Francisco Amaral.
Recorde-se que a equipa da Lagoa havia sido a
vencedora do Campeonato de São Miguel neste
escalão, título que tem acaba por ser o mérito do
trabalho que tem sido desenvolvido por esta associação em prol do desporto de formação, disse ao Jornal
Diário da Lagoa o presidente da AJCOD.
Segundo Gilberto Borges, este é o fruto de um
trabalho que está a ser desenvolvido há cerca de
quatro anos com este grupo, “um grupo de elementos
que gostam da modalidade, tudo fazem para treinar e
jogar, sendo um justo prémio pelo seu trabalho que
estes jovens tem feito, representando a ilha no
regional”.
Em 2015 o clube já esteve no regional mas como

segundo classificado. “Fomos segundos em São Miguel
e acabamos por ficar em terceiro no regional”, recordou Gilberto Borges, adiantando que a espetativa para
este ano estava alta.
Ao todo são onze atletas treinados pelo treinador
principal Pedro Pereira e pelo adjunto Miguel Arruda.
A Associação Juvenil do Clube Operário Desportivo
trabalha atualmente com cerca de 130 crianças e
jovens na modalidade de basquetebol, com idades
compreendidas entre os seis e os 19 anos.
Este ano na associação não tem o escalão de
séniores femininos nem masculinos, devido à dificuldade destes aliarem o desporto ao estudo que entra
numa nova fase. As espetativas estão nos sub 19 para
voltar a ter uma equipa sénior.
Segundo adiantou o presidente da associação ao
nosso jornal, o grande objetivo da associação é fazer
com que os jovens pratiquem o desporto, neste caso o
basquete, praticando uma vida saudável, sendo mais
importante que os próprios títulos.
“Para mim dá-me mais satisfação ver na rua um antigo
atleta e ver que singrou na vida, isso satisfaz-me mais
que ganhar um campeonato” referiu Gilberto Borges
adiantando que “fazer Homens para o futuro é muito
mais importante”.
DL/NS
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Produtos dos Açores

Por: Rui Meneses

——————————–—————–——

O desenvolvimento de produtos
locais, são uma excelente forma de
fomentar a economia de qualquer
região ou país, promovendo o emprego
e contribuindo para uma melhoria do
PIB dessa área geográfica.
Os Açores, não são exceção e têm
nos seus bens e serviços, uma enorme
fonte de rendimento, que merece ser
potenciada, dado que, cada vez mais,
esta região é reconhecida como um
local de natureza pura.
Falando apenas dos produtos dos
açores, no sentido de bens e não de
serviços, os produtos dos açores, têm
sido apoiados e bem, pelos sucessivos
governos regionais, quer ao nível da
embalagem, do transporte e da própria
promoção no exterior, nomeadamente
com participação em feiras e outros
eventos nacionais e internacionais.
Nos últimos anos, foi criada legislação no sentido de apoiar financeiramente os estabelecimentos comerciais
que adquiram produtos dos Açores,
bem como são co-financiadas algumas
feiras de produtos açorianos, levadas a
cabo pelas grandes superfícies.
Mais recentemente foi criada a
marca Açores, sendo um dos objetivos
estratégicos da marca Açores o que
abaixo se transcreve, conforme se pode
ler na estratégia de operacionalização:
“A Marca Açores pretende, concomitantemente, 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.”
Pelo que atrás foi escrito, podemos
concluir que os produtos dos Açores
têm um conjunto de apoios vasto, que
vai desde a sua conceção, à sua comercialização.
Ora, este leque de apoios, poderá
certamente levar a que muitas empresas desviem a sua produção, para produtos genuínos açorianos, mas também
levará certamente a que algumas
empresas e empresários, aptem pelo
caminho mais fácil, que é o de utilizar
produtos de outras origens, aplicando
uma marca com notoriedade nos
Açores.

Se assim for, a região não só não
atinge os seus objetivos, ao nível do
desenvolvimento económico, mas
também poderá levar a que se crie um
descrédito sobre a origem dos nossos
produtos.
Em relação aos produtos dos Açores
existentes atualmente, podemos considerá-los como sendo de vários níveis,
se levarmos em linha de conta a
percentagem de incorporação matérias
-primas regionais, produtos acabados
regionais e até prestações de serviços
de embalamento e outros regionais.
Obviamente que não vamos aqui
referir qualquer marca ou tipo de
produto, por razões óbvias, pois
compete ao governo e à entidade
responsável por essa gestão, fazer essa
classificação ou seleção.
Num primeiro nível, podemos dizer,
que existem uns “produtos dos
Açores”, que dos Açores, pouco ou
nada têm. São produtos que têm
origem em matérias-primas adquiridas
no exterior, elaborados e embalados no
exterior da região.
Estes produtos, só por terem uma
marca regional ou serem comercializados por empresas regionais, não faz
sentido que usufruem do mesmo tipo
de apoios que os restantes.
Outro nível de produtos regionais
são aqueles que, não utilizam matériaprima dos açores, não são transformados nos Açores, mas, no entanto são
embalados na região.
Este tipo de produto, embora com
um contributo maior para o desenvolvimento local, do que os referidos anteriormente, não pode ter o mesmo nível
de apoio que um produto genuíno dos
açores, pois na prática o que se faz, é
apenas o serviço de embalamento e
muitas das vezes, com elementos de
embalagens vindos do exterior, quando
estes estão disponíveis localmente em
industrias, que se deve igualmente
pretender desenvolver.
Depois, há outro nível de produtos
que efetivamente são dos Açores. São
os produtos produzidos e embalados na
região.
Dentro destes, existem ainda aqueles que utilizam as matérias-primas
locais e os que utilizam matérias-primas
importadas. Os primeiros têm de ser
mais apoiados que os restantes, pois
têm um contributo maior para a economia local.
É nesse último nível de produtos,
que tem de ser direcionado todo o
apoio do Governo Regional, fomentando sempre que possível a produção de
matérias-primas para as nossas
indústrias.
Para nós, não faz qualquer sentido
que todos os produtos sejam apoiados
da mesma forma, quando uns têm um
contributo muito maior para o desenvolvimento local do que os restantes.
A Região tem de obter o retorno
deste investimento que está a fazer nos
seus produtos. Esse retorno, não pode
ser outra coisa que não seja o desenvolvimento económico e social dos Açores.

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-
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O Caloteiro
9
O vendeiro cai na asneira
E diz-lhe vê se te ajuízas
E puxando pela carteira
Pergunta quanto é que tu precisas.
10
Diz o caloteiro de olhos tontos
Olha com coisas sérias não brinco
Empresta me seis contos
Que eu pago-te já os cinco.

Por: João Silvério Sousa

——————————–—————–—

11
Aqui tens o dinheirinho
Os cinco para aqui já vem
E vê se tomas juizinho
Para não enganares ninguém.

1
Um certo caloteiro andava
Por todos os cafés locais
Procurando quem o dava
Fiado para nunca mais.

12
O caloteiro muito contente
Com a língua bem afiada
Eu sempre pago a toda agente
Nunca fique a dever nada.

2
Bebia vinho aos potes
Sempre cheio de alegria
Pregava muitos calotes
E nunca mais aparecia.

13
Pôs-se o caloteiro a andar
Dizendo eu sou um bom freguês
O vendeiro começou a pensar
Ei já me enganou outra vez.

3
Lá dizia o caloteiro
Mostrando ser bom rapaz
Vinho tinto ou de cheiro
Isso para mim tanto faz.

14
Volta o pobre do vendeiro
Cheio de ódio e ironia
À procura do caloteiro
Para por as contas em dia.

4
Mandava vir para os amigos
E fumava Santa Justa
É como diz os antigos
Comprar fiado não custa.

15
Encontrou o novamente
Diz-lhe o vendeiro já ruim
Tu enganas toda agente
Mas não me enganas a mim.

5
Certo dia o vendeiro
Já farto deste castigo
Encontrou o caloteiro
E disse-lhe “então meu amigo?”.

16
Amigo eu não te enganei
Diz o caloteiro tremendo
Só apenas te paguei
Os cinco que estava devendo.

6
Diz-lhe o caloteiro baixinho
Para ninguém o ouvir
Quero-te pagar o dinheirinho
Mas não tenho a quem pedir.

17
E os outros que te emprestei
Quando falávamos em comum
O dinheiro todo somei
Dá o dobro e resta um.

7
O vendeiro de ouvidos prontos
Olhando para os demais
Tu deves-me cinco contos
Eu não posso esperar mais.

18
Aí que até a língua eu trinco
Pago-te ate quinze ou dezasseis
Mas já te paguei os cinco
Estou te a dever só os seis.

8
Responde então o caloteiro
Sem ter nenhum relevo
Com lata de trapaceiro
Negar-te eu nunca me atrevo
Se me emprestasses esse dinheiro
Pagava-te já o que devo.

19
Diz o vendeiro zangado
Grande maldito caloteiro
Além de te dar fiado
Fiquei sem o meu dinheiro.
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Fotos: DL

Operário atribuiu galardão máximo da instituição

José Branquinho e Gilberto Melo foram dois dos homenageados pelo Clube Operário Desportivo.
O Clube Operário Desportivo homenageou três
cidadãos com o galardão máximo da instituição,
o troféu “João Gualberto Borges Arruda”.
Este troféu foi entregue a antigos dirigentes que se
dedicaram de corpo e alma ao clube, nomeadamente
José Duarte de Andrade, José Francisco Branquinho e
Gilberto Melo.
A cerimónia, que decorreu recentemente, contou
com a presença da Presidente da Câmara Municipal de
Lagoa, Cristina Calisto Decq Mota, que também foi
homenageada pelo seu apoio ao Clube Operário
Desportivo com uma faixa e medalha.
Para o Presidente da Direção, Gilberto Branquinho,
“cada clube tem a sua história e cada um trilha o seu
caminho e ao longo dos anos vai “ aparecendo pessoas
que fazem história”.
Segundo este, “essas pessoas, que é o caso de hoje,
vão ser galardoadas porque foram pessoas que deram
imenso de si. Qualquer homenagem que seja feita a
eles, é sempre pequena para pagar aquilo que eles
fizeram, nos anos que se dedicaram, que tiraram de si
e à família, em prol de um emblema. No fundo os clubes são feitos de carolas, de pessoas que são dirigentes
sem ser monetariamente pagos, mas têm um fim, que
é colocar a sua paixão, o seu fervor clubista em prol do
emblema, em prol do nome do clube”, disse Gilberto
Branquinho ao jornal Diário da Lagoa.
Para o homenageado, José Francisco Branquinho,

que já aguardava esta distinção há muito tempo, foi
um momento de felicidade. “Eu antes desta homenagem já fui condecorado também como bom profissional. Eu fiz deste clube um grande Clube no atletismo e
sempre ajudei, há mais de 30 anos que dou tudo pelo
Operário, até deixava a minha família para poder ajudar o Clube”, referiu.
Por outro lado, segundo Gilberto Melo, esta homenagem foi uma surpresa inesperada mas sendo uma
verdadeira “ emoção pelos anos que estive aqui”.
No âmbito desta sessão decorreu ainda a nomeação do falecido, Durvalino Moniz Barreto, como presidente honorário, eterno sócio número um, sendo esta
emocionante homenagem recebida pelos seus filhos,
Graça Moniz e Fernando Jorge Moniz.
Para o Presidente da Assembleia Geral do Operário,
Fernando Jorge Moniz, esta homenagem é muito
importante e evidencia o papel fundamental que o seu
falecido pai teve no Clube Operário Desportivo. “Eu,
como filho, aprendi muito com ele e acho que ele teve
um papel no Operário muito importante. Claro que
sendo o meu pai e sabendo o que ele fez e sabendo o
amor que ele tinha ao clube e os sacrifícios que ele fez
sempre para o bem deste. Prejudicava a sua vida,
prejudicava a sua família, logo que fosse preciso fazer
qualquer coisa para o clube, ele deixava tudo e ia fazer.
Isso tudo vem ao pensamento e ficamos assim constrangidos e pronto, até choramos. ”, frisou Fernando

Jorge Moniz.
Apesar de ter feito de tudo um pouco, desde tesoureiro, secretario, Durvalino Moniz Barreto nunca foi
Presidente do Clube Operário e assim sendo, Fernando
Jorge Moniz explicou que “por vezes, nós fazemos e
sabemos o que é que podemos fazer e as vezes vamos
buscar outras pessoas que sendo presidentes podem
ajudar um pouco mais e eu julgo que também foi por
essa ideia, para bem do clube. O que ele iria fazer já
estava garantido e ele iria buscar alguém que pudesse
ficar em presidente e que pudesse fazer mais qualquer
coisa pelo Operário”.
Já para o Presidente da Direção, Gilberto Branquinho, Durvalino Moniz Barreto era um “pêndulo” que,
estando sempre presente, acarinhava quando era
necessário e entristecia também, mas sempre com a
esperança de que a tristeza durava apenas sete dias.
“Para nós que somos mais novos era de facto uma
referência, tê-lo ao nosso lado era positivo, era equilibrado e era alguém que nos dizia algo nas horas menos
boas”, recordou.
Como sócio honorário pelo seu esforço, dedicação
e empenho para com o clube da Lagoa, foi ainda
homenageado Eng. João Ponte que, em declarações ao
Diário da Lagoa, afirmou ser uma grande honra ser
distinguido pelo Operário, “clube da minha terra”
como referiu, sentindo-se reconhecido e com muita
satisfação, “fico com a sensação de dever comprido”.
Segundo João Ponte, “independentemente das
funções que desempenhei aqui na autarquia, sempre
acompanhei o Clube Operário Desportivo com grande
entusiasmo e com grande paixão”.
No âmbito desta sessão, que decorreu no salão
nobre da sede, foram também entregues as faixas de
Campeões Regionais na categoria de Juniores A, sendo
que esta conquista engrandece o clube e projeta a
cidade de Lagoa e a Região a nível nacional, segundo
foi referido na sessão.
O Presidente da Assembleia Geral do Operário e
atual Vice-Presidente da Câmara Municipal de Lagoa,
Fernando Jorge Moniz, considera o clube como uma
escola de referência para os jovens lagoenses. “É fácil
perceber que o Clube Operário Desportivo tem uma
importância enorme na Lagoa e já nos Açores. O operário continua a ser um Clube com muitas modalidades,
com muitos atletas, o que faz com que muitos miúdos
não vaiem para outros caminhos e estejam aqui numa
atividade sã”, reafirmou Fernando Jorge Moniz.
DL/AS

Os Juniores A do Operário receberam as respetivas faixas de campeões dos Açores no âmbito desta cerimónia que decorreu na sede do clube da Lagoa.
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Atividade da esquadra da PSP de Lagoa
No âmbito da atividade policial recordamos,
neste quadro, algumas das ações desenvolvidas
pelos elementos da Esquadra da PSP de Lagoa,
e divulgada através do relatório diário do
Comando Regional da PSP.
Ressalvamos que estes são dados que não
refletem a totalidade da atividade dos elementos desta esquadra.
01MAR16 - Foi detido, um indivíduo do sexo
masculino, de 21 anos, por condução de veículo, sem
habilitação legal.
02MAR16 - Foi detido, um indivíduo do sexo
masculino, de 60 anos, por condução de veículo, sem
habilitação legal.
03MAR16 - Foi detido em flagrante delito, um
indivíduo do sexo masculino, de 28 anos, por furto
em interior de estufas .
06MAR16 - Foi detido, um indivíduo do sexo
masculino, de 23 anos, por condução de veículo, sem
habilitação legal.
14MAR16 - Foi detido, um indivíduo do sexo
masculino, de 17 anos, por condução de veículo, sem
habilitação legal. Na sequência de diligências de
investigação, pela prática de um crime de furto
qualificado ocorrido em interior de residência,

elementos das Brigadas de Investigação Criminal de
Lagoa, apreenderam várias peças em ouro (jóias) no
valor de 1000 Euros, a um individuo do sexo feminino, com cerca de 40 anos de idade, indiciada como
autora do ilícito.
15MAR16 - Na sequência de diligências de
investigação, pela prática de um crime de tráfico de
estupefacientes foi desencadeada uma operação com
vista à apreensão de matéria estupefaciente e outros
objetos relacionados com a atividade ilícita, tendo
sido apreendidas 1.8 doses de haxixe e a quantia
monetária de 100€.
20MAR16 - Foi detido, um individuo, do sexo
masculino, de 30 anos, por condução de veículo, sem
habilitação para o efeito.
24MAR16 - Foi detido, um individuo do sexo
masculino, de 27 anos, por furto de uma bicicleta,
resultado de diligências de investigação em que
culminou com a sua apensão .
26MAR16 - Foi detido, um indivíduo, do sexo
masculino, de 59 anos, por condução de veículo automóvel, sob a influência de álcool, com uma TAS de
1.56 g/l.
27MAR16 - Foi detido, um indivíduo do sexo
masculino, de 44 anos, por condução de veículo, sem
habilitação legal.

___________________________________________________________________________________________

Faleceu Manuel Clemente Almeida

Manuel Clemente, como era conhecido por todos,
deixa a Ribeira Chã muito mais pobre com a sua partida.
Um homem culto, inteligente e um grande contador de histórias, especialmente as ligadas à Ribeira
Chã.
Para além de ter sido um comerciante respeitado,
Manuel Clemente confunde-se com a própria história
da da Ribeira Chã, que este ano completará o seu 50º
aniversário, evento este que não será o mesmo sem a
sua presença. Foi ele que, em 1966, esteve ao lado do
Padre Flores lutando para que a Ribeira Chã fosse
hoje freguesia.
Dedicou a sua vida ao serviço dos outros tendo
sido um dos “braços direitos” do Padre João Caetano
Flores. Desempenhou diversas funções sociais, e
ainda desempenhava algumas, tanto na Comissão
Fabriqueira como no Centro Social e Paroquial.
Também no passado foi uma destacada personalida-

de no poder local, até mesmo antes da Ribeira Chã
ser freguesia, numa época onde tudo era mais difícil e
escasso. Muito do legado histórico e desenvolvimento local deve-se a ele que nunca se esquivou a lutar
pelo progresso da sua amada terra.
Apesar da idade e das mazelas da vida continuava
a ser uma das mais importantes figuras da comunidade e era habitual vê-lo calmo e paciente sempre
atarefado nas lides religiosas, na Igreja local. Com voz
serena e gestos simples sabia ouvir e principalmente
dar um bom conselho a quem lhe pedia.
Espera-se que o seu nome seja perpetuado para
memória futura, como exemplo de cidadania para as
gerações futuras, através de uma justa homenagem
por parte dos responsáveis da comunidade.
À família enlutada e a toda a comunidade os sentidos sentimentos de pesar por esta perda.
DL/José Pacheco/ Azores Today
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Freguesia do Cabouco (Lagoa)
António de Oliveira Costa
Nasceu: 05-05-1942
Faleceu: 03-03-2016

Freguesia do Cabouco (Lagoa)
Fernando da Costa
Nasceu: 10-07-1938
Faleceu: 04-03-2016

Freguesia da Ribeira Chã (Lagoa)
Manuel Clemente Almeida
Nasceu: 14-02-1934
Faleceu: 05-03-2016

Freguesia de Nª Sª do Rosário (Lagoa)
Leopoldina Botelho Zangão Pedro
Nasceu: 14-02-1974
Faleceu: 07-03-2016

Freguesia de Água de Pau (Lagoa)
Manuel dos Anjos Carreiro Baganha
Idade: 64 anos
Faleceu: 16-03-2016

Freguesia de Água de Pau (Lagoa)
Maria de Fátima Raposo da Cruz Sousa
Idade: 50 anos
Faleceu: 20-03-2016

Freguesia de Água de Pau (Lagoa)
João Carlos Tavares Medeiros
Idade: 61 anos
Faleceu: 21-03-2016

Freguesia de Nª Sª do Rosário (Lagoa)
Kenneth Pacheco Agostinho
Nasceu: 19-05-1943
Faleceu: 22-03-2016
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PASSATEMPO

Descubra as 10 diferenças.

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

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

Balança (24/9 a 23/10)

A vida afetiva deve ser reestruturada com tranquilidade e de acordo com o sentimento sincero que nutre
pelo outro elemento do par.

A vida afetiva permite que
os casais em fase de desgaste possam
viver reconciliações luminosas e alicerçadas na comunicação.

A nível profissional o trabalho evolui
positivamente na base da experiência e,
também, através do empenho que
demonstra diariamente.

A nível profissional começa num novo
ciclo mais próspero em surpresas e
desafios que trazem resultados muito
positivos .

Touro (21/4 a 21/5)

Escorpião (24/10 a 22/11)

A vida afetiva poderá atrair
pessoas importantes e circunstâncias
essenciais para os seus projetos pessoais, a curto/médio prazo.

A vida afetiva contribui
para a realização dos seus sonhos e a
grande sensualidade vai ser um trunfo
para atrair o que deseja.

A nível profissional sentirá estímulo
para diferentes oportunidades e, com
autoconfiança, terá resultados muito
positivos .

A nível profissional sentirá grande energia e vigor, para abraçar novas tarefas e
seguir com os seus projetos em frente .

Gémeos (22/5 a 21/6)
A vida afetiva coloca à
prova a sua autoestima e capacidade de
dialogar, apresentando os seus pensamentos com serenidade.
A nível profissional exponha as suas
ideias com clareza e inteligência, se
acredita que pode melhorar o desempenho das tarefas .
Caranguejo (21/6 a 23/7)
A vida afetiva marca uma
fase de profunda introspeção e o seu
ego poderá sentir-se absolutamente
ferido e mesmo magoado.
A nível profissional pode desenvolver
uma atividade remunerada em casa e
assim, realmente, reforçará o seu orçamento familiar .
Leão 24/7 a 23/8)
A vida afetiva permite mostrar a sua bondade e generosamente
estabelecerá relações alicerçadas na
compreensão, entre os envolventes.
A nível profissional evidencie o seu
charme, para atrair pessoas que
possam ajudar a concretizar os seus
projetos para o futuro .

Sagitário (23/11 a 21/12)
A vida afetiva evolui positivamente e contribui para um ambiente
agradável, baseado numa comunicação
mais harmoniosa.
A nível profissional combata tudo o que
não lhe agrada de forma corajosa e
tenha especial atenção a tudo o que se
passa ao seu redor .
Capricórnio (22/12 a 20/1)
A vida afetiva alerta que a
relação amorosa poderá entrar na rotina e tornar-se embaraçosa. Reflita
sobre a razão do seu desalento.
A nível profissional procure tomar posições compatíveis com as suas ideias e,
mais tarde, retirará benefícios das suas
convicções .
Aquário (21/1 a 19/2)
A vida afetiva aponta uma
nova amizade que poderá trazer-lhe
uma maior autoestima, contudo, seja
leal aos seus reais valores.
A nível profissional terá todas as oportunidades para fazer valer as suas opiniões e ideias, desde que respeite igualmente os outros .
Peixes (20/2 a 20/3)

Virgem (24/8 a 23/9)
A vida afetiva indica que
uma nova relação amorosa poderá
trazer-lhe uma maior autoestima e dar
mais sentido à sua existência.
A nível profissional não queira abraçar
tudo ao mesmo tempo, pois, poderá
não ter a energia necessária para concretizar todos os planos .

A vida afetiva revela que o
entendimento familiar será a nota
dominante e sentirá forte necessidade
de afirmar os seus sentimentos.
A nível profissional não procure nos
outros as soluções para os seus problemas e, com verdadeira fé, realize os
seus sonhos .

LOCAL/ PUBLICIDADE
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Sonho antigo irá ser realidade em Água de Pau
Foto: direitos reservados

A nova Creche da Vila de Água de Pau, num investimento superior a 1,2 ME terá capacidade para
42 crianças. Terá uma sala para 10 bebés, e outras duas com capacidades para 14 e 18 crianças.
Foi publicado em Diário da
República a 24 de março, o concurso público para a empreitada da
nova creche de Água de Pau, no
mesmo dia em que foi apresentado o projeto desta nova obra.
A apresentação teve lugar na
Casa do Povo da Vila de Água de
Pau, numa cerimónia que contou
com a presença da Secretária Regional da Solidariedade Social, do
Diretor Regional da Solidariedade
Social, da Presidente da Câmara
Municipal de Lagoa e da Presidente da Casa do Povo de Água de
Pau.
A construção da nova creche,
num investimento do Governo dos
Açores superior a 1,2 milhões de
euros, ficará a cargo da Casa do
Povo.
Trata-se de um desejo de há
muito e que agora está mais próxi-

mo da realidade. Isso mesmo disse
Ana Couto Melo, a presidente da
Casa do Povo de Água de Pau.
Segundo referiu, trata-se de
um projeto que trará uma nova
dinâmica a esta vila que nos últimos anos assistiu a um crescimento populacional e que trará melhores condições pedagógicas e de
formação e bem-estar às famílias
com crianças.
A Presidente da Casa do Povo
de Água de Pau reforçou a necessidade nos dias de hoje, da criação
de meios facilitadores que permitam às famílias, cujos conjugues
sejam trabalhadores, possam ter
um espaço para deixar os sues
filhos em segurança.
“A construção de um equipamento desta natureza revela a
visão estratégica desta instituição,
da autarquia e do governo, numa

área tida como essencial para o
desenvolvimento do concelho,
como é de facto a educação, neste
caso a educação infantil, mas também na área social, tratando-se de
um projeto que aquando da sua
conclusão, contribuirá Também
para a criação de emprego”,
adiantou.
A creche de Água de Pau terá
capacidade para receber 42 crianças, entre elas, dez bebés, e duas
salas com capacidade para 14 e 18
crianças respetivamente.
Segundo recordou Ana Melo,
“trata-se de um equipamento com
qualidade muito ansiado pela
população e que tem sido revindicado desde 2003”.
DL/NS
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ÚLTIMA

Há um ano ...

Na edição de abril de 2015, o Jornal Diário da
Lagoa deu destaque à mudança na autarquia de
Lagoa, com a saída de João Ponte e a assunção de
Cristina Decq Mota como presidente da edilidade.
Outro destaque foi para a realização da Taça de Portugal em Patinagem artística nesta cidade. Falou-se
igualmente do aniversário da Freguesia do Rosário e
destacou-se a funcionalidade do Cine Auditório da
Lira do Rosário. Nesta edição outro dos destaques
foi para o Dia do Estudante que foi assinalado na
Escola Secundária de Lagoa. Escola esta que recebeu
uma sessão realizada pelo Lions Clube da Lagoa para
falar sobre o tema da sexualidade. Em março de
2015 a Cidade de Lagoa recebeu o torneio de judo
no qual marcaram presença mais de cem judocas,
sendo este outro dos temas em destaque .
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