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Há histórias da toponí-
mia e do cancioneiro que  
merecem ser conhecidas 
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Associação de Veteranos 
do COD desloca-se em 

outubro ao Canadá 

Ribeira Chã assinala 50 
anos de elevação a  

Freguesia a 18 de maio 

Lagoa  
Smart City 
 
 
 

Sustentabilidade, 
                    Cidadania 
      Economia 



EDUCAÇÃO/  EBI de ÁGUA DE PAU 

Inauguração da Semana da Francofo-
nia com leitura de poemas 
 
 A Francofonia é celebrada anual-
mente, no dia 20 de março, um pouco 
por todo o mundo, com manifestações 
de afeto e de admiração pela língua 
francesa e pela união e solidariedade 
entre os países que partilham esta lín-
gua. 
 Esta festa aconteceu também este 
ano na Escola Básica Integrada de Água 
de Pau, na última semana de aulas do 
2º período, com um programa diversifi-
cado de iniciativas que procuraram 
envolver os alunos num ambiente de 
diversão e de aprendizagem, com o 
grande objetivo de fazer do Francês 
uma língua atrativa, útil e acessível a 
todos. 

 Para além do enfoque na cultura e 
língua francesas, foi também o propósi-
to das docentes de Francês do 3º ciclo, 
responsáveis pela iniciativa, trabalhar 
os temas da pluralidade, multiculturali-
dade e diferença, por si só tão próxi-
mos da ideia de francofonia, adotando, 
desse modo, a orientação temática da 
Semana da Leitura deste ano e associ-
ando-se a esta ação.  
 O concurso de tradução “C’est ça!”, 
o flashmob “Francofonia”, a mostra de 
filmes e de curtas-metragens francófo-

nos dedicados aos temas da semana, a 
dramatização “Franco-célébrités à 
l’école” e o espectáculo de encerra-
mento com diversas atuações, leituras, 
karaoke e dança foram os pontos fortes 
da semana, na medida em que colhe-
ram entre os alunos os maiores aplau-
sos e motivaram o seu grande envolvi-
mento e entusiasmo.  

Flashmob dinamizado na disciplina de 
Educação Física 
 
 Todos os alunos do 3º ciclo partici-
param na iniciativa de modo variado, 
preparando, construindo e vivenciando 
esta festa, que contou também com a 
colaboração da Escola Secundária da 
Lagoa com a qual se estabeleceu uma 
parceria na partilha de atividades e 
experiências. 
 As disciplinas de Educação Musical, 
de Educação Visual, de Educação Física, 
de Educação Tecnológica e de Cidada-
nia colaboraram na dinamização de 
atividades, decoração e preparação da 
semana, contribuindo de modo muito 
significativo para o sucesso da iniciati-
va, pelo que as responsáveis deixam o 
seu agradecimento pela disponibilida-
de demonstrada pelos docentes e alu-
nos envolvidos. 

Espetáculo de encerramento com as 
“Franco-célébrités” 
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 O ProSucesso, Plano Integrado para 
a Promoção do Sucesso Escolar, surgiu 
da necessidade de alterar o panorama 
atual do sistema educativo regional. 
 Por conseguinte, foram definidas 
duas metas principais: 
- reduzir a taxa de abandono precoce 
da educação e da formação, ou seja, os 
jovens dos 18 aos 24 anos que não con-
cluíram o ensino secundário e não    
estão a frequentar nenhum tipo de 
educação ou formação, formal ou    
informal;  
- aumentar o sucesso escolar em todos 
os níveis e ciclos de ensino (taxas de 
transição e aprovação, percentagem de 
jovens que concluem o 9.º e o 12.º ano 
e percentagem de jovens que concluem 
cursos de dupla certificação de nível 
ISCED 3).  
 Para além destas duas metas, o 
ProSucesso delineou três eixos de 
ação, a saber: 
1.Foco na qualidade das aprendizagens 
dos alunos; 
2. Promoção do desenvolvimento dos 
docentes; 
3.Mobilização da comunidade educati-
va e parceiros sociais. 
 É precisamente no âmbito do pri-
meiro eixo de intervenção que surge 
como medida/projeto transversal o 
«Prof DA – professores qualificados na 
resolução de dificuldades de aprendi-
zagem». A Direção Regional da Educa-
ção criou uma rede de professores 
qualificados na resolução de dificulda-
des de aprendizagem, que no presente 
momento tem enfoque na área curri-
cular da Matemática. 
 Neste sentido, os cinquenta profes-
sores DA, distribuídos pelas 9 ilhas do 
arquipélago frequentam a ação de for-
mação «Matemática Passo a Passo: 
Estratégias de Superação de Dificulda-
des no 1.º Ciclo do Ensino Básico»     
ministrada pelo Professor Doutor     
Ricardo Cunha Teixeira, docente do 
Departamento de Matemática da      
Universidade dos Açores. 
 A missão destes professores consis-
te em coordenar as situações de apren-
dizagens, identificar as lacunas eviden-
ciadas pelos discentes e implementar 
estratégias em conformidade com a 
ação de formação anteriormente refe-
renciada. 

 De entre os vários casos de sucesso 
do ensino da Matemática no Mundo, o 
exemplo Singapura destaca-se uma vez 
que os alunos desse país ocupam o 
primeiro lugar, a nível mundial, nos 
testes do TIMSS (Trends in Internatio-
nal Mathematics and Science Study) 
desenvolvidos pela IEA (International 
Association for the Evaluation of Edu-
cational achievement). O método de 
Singapura, conhecido internacional-
mente, já foi adotado por muitos      
países, tendo provado a sua eficácia. 
Desde setembro do ano passado,    
várias vertentes deste método têm 
vindo a ser implementadas nas turmas 
do 1.º ano de escolaridade de todas as 
escolas dos Açores. 
 O método de Singapura enfatiza 
três vertentes importantes: 
1. A abordagem «Concreto-Pictórico-
Abstrato»: 
- Primeiramente, os alunos são con-
frontados com conceitos matemáticos 
através da manipulação de materiais 
manipuláveis, estruturados ou não. Por 
exemplo, efetuam adições recorrendo 
aos cubos de encaixe – fase do concre-
to; 
- Posteriormente, os materiais são 
substituídos pelas imagens que os     
representam. Assim, a imagem de 10 
cubos representa o número 10 – fase 
do pictórico. 
- Finalmente, estando os alunos famili-
arizados com os conceitos em estudo, 
utilizam apenas números e símbolos – 
fase do abstrato. 
2. Os princípios de variabilidade mate-
mática e percetiva realçam a importân-
cia da aplicação de vários exemplos e 
contextos na aprendizagem de concei-
tos. Preconizam-se, igualmente, as 
múltiplas representações. 
3. Outro aspeto fundamental diz res-
peito ao estabelecimento de conexões 
entre diversos conceitos matemáticos 
e à compreensão das relações mate-
máticas. 
 Muitos destes aspetos estão anco-
rados a dezenas de estudos provenien-
tes das Neurociências Cognitivas,     
desenvolvidos nas últimas décadas, 
que mostram como o nosso cérebro 
aprende matemática. 

ProSucesso Festa da Francofonia 
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Jornal DL na EBI de Água de Pau 
 As turmas 7ºA, 7ºB, 7ºC, e DOV 

participaram, no dia 19 de abril, no 

encontro com o diretor do jornal Diário 

da Lagoa, no auditório da Escola Básica 

Integrada de Água de Pau. Tendo como 

base um dos conteúdos lecionados na 

disciplina de Português – a notícia -, os 

alunos tomaram conhecimento do pro-

cesso de elaboração de uma página de 

um jornal constituída por um conjunto 

de notícias.  

Encontro com o jornalista Norberto Silveira do Jornal Diário da Lagoa. Encontro com a escritora Elsa Serra 

Fotos: EBI-AP 

Fotos: DL 

Fotos: EBI-AP 
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 No dia 17 de março, pelas 20 horas, 
realizou-se na EB1/JI Tavares Canário, a 
atividade “Adormecer com os livros”, 
no âmbito do PAA da Biblioteca Esco-
lar. Esta sessão foi organizada pelas 
docentes da escola e dinamizada pela 
educadora Alda Casqueira Fernandes e 
pela professora Anabela Cura, respon-
sáveis pelo projeto “Canta Comigo, Leio 
Contigo”, pretendia-se: desenvolver o 
gosto pela leitura; proporcionar       
momentos lúdicos, fomentar a relação 
escola-família, de entre outros.  
 Foram convidados os pais/ encarre-
gados de educação dos alunos do     
jardim de infância, e das turmas do 1º 
e 2º anos, que compareceram quase na 
totalidade. 
 Naquela noite, as famílias chegaram 
com as crianças vestidas com os seus 
pijamas, trazendo os seus bonecos, 

mantas e almofadas, para ficarem mais 
confortáveis. 
 A sessão incluiu o conto de histórias 
e a entoação de canções de forma     
dinâmica e interativa. 
 As crianças demonstraram grande 
envolvência e agrado pelo que vivenci-
avam. E, para tornar mais acolhedora a 
noite, foi distribuído, no final da       
sessão, “chocolate quente” a todos os 
presentes. 
 Foi uma atividade muito interessan-
te, elogiada pelos participantes e que 
só foi possível com a disponibilidade e 
empenho das profissionais envolvidas 
(pessoal docente e não docente).  
 Dado o impacto positivo que teve 
na comunidade educativa, pondera-se 
a sua repetição no próximo ano letivo.  
 

    A equipa organizadora 

Adormecer com os livros 
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Educação Empreendedora: 
O Caminho do Sucesso 

  
 No dia treze de abril realizou-se, na 
Biblioteca da Escola Básica2/3 Padre 
João José do Amaral, o Concurso IdeiA-
çores-fase local. 
 Concurso que tem como objetivos o 
estímulo da criatividade, imaginação, a 
promoção de atitudes de iniciativa, a 
resolução de problemas e o incentivo à 
análise e intervenção no meio envol-
vente. 
 Apresentaram-se a concurso duas 
ideias de negócio, desenvolvidas pela 
turma A do quinto ano, Fungi Açores, e 
pela Turma D do sexto, Açorean Air. 
 Os projetos de negócios apresenta-
ram-se perante o júri, constituído pelo 
Presidente do Conselho Executivo, Pro-
fessor Eduíno Rego, Dr.ª Sara Pilar, re-
presentante da Gesentrepreneur e a 

Professora Elizabete Lopes, que os ava-
liou tendo atenção aos seguintes crité-
rios: originalidade, inovação, aplicação 
prática, coerência entre o problema e a 
solução e, por último, a estruturação da 
ideia. 
 A ideia de negócio vencedora foi 
Fungi Açores, que obteve aprovação 
do Júri e que representará a Escola nos 
dias 27, 28, 29 de abril na Final do con-
curso IdeiAçores na Universidade dos 
Açores. 
 O Clube de Empreendedorismo da 
EBI de Lagoa (EB 2,3 Padre João José do 
Amaral), levará a cabo a sexta edição 
da Feira Empreendedora, no dia 7 de 
junho, na praça do Rosário, entre as 
9:15 e as 12:00. Contamos com a pre-
sença dos lagoenses. 

 
Helena Costa, dinamizadora do Clube 

de Empreendedorismo 
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 No passado dia 18 de março reali-
zou-se a atividade Pancake Day, dina-
mizada pelo Departamento de Línguas 
Estrangeiras da EBI de Lagoa.  
 Equipas de três alunos representan-
do as várias turmas da EB2,3 Padre 
João José do Amaral participaram em 
várias provas utilizando panquecas 
(não comestíveis) enquanto os colegas 

assistiam.  
 Entre participantes e assistência, a 
atividade envolveu quase a totalidade 
dos alunos da referida escola, propici-
ando momentos divertidos.  
 

Joseph Medeiros, docente do Departa-
mento de Línguas Estrangeiras 

Pancake Day 

Concurso IdeiAçores - fase local 

_____________________________________________________________________

Avaliação feita pelos pais 
 Achamos uma iniciativa muito inte-
ressante e pedagógica. A nossa filha 
estava muito entusiasmada e expec-
tante com a atividade noturna. A dra-
matização levada a cabo pelas dinami-
zadoras foi muito cativante.  
 São de facto profissionais apaixona-
das pelo que fazem e isso reflete-se no 
trabalho das mesmas. Estão de para-
béns as docentes por apoiarem o pro-
jeto e as dinamizadoras por abrirem os 
horizontes dos nossos pequenos, mas 
esperemos, grandes leitores!!!  
 

(Pais da Júlia)  

 Foi verdadeiramente interessante e 
fascinante assistir a mais uma magnífi-
ca iniciativa dos professores da EB1/JI 
Tavares Canário, onde as crianças, 
acompanhadas pelos seus pais, vesti-
das com os seus pijamas, com as suas 
almofadas e peluches, enfim, pronti-
nhas para ir para a cama, tiveram o 
enorme privilégio de assistir a uma 
sessão de histórias, contadas por duas 
magníficas docentes. No final ainda 
tiveram direito a um chocolate quenti-
nho… Um bem-haja a todas e aguarda-
mos pela próxima atividade!  

(Mãe do Tomás) 

Notícias da Biblioteca 
 
 A Biblioteca da EBI de Lagoa dispõe de um blog que pode ser consultado em: 

http://bibliotecaebilagoa.blogspot.pt  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Jogo do 24 

 Os objetivos deste campeonato 
são: fomentar o interesse pela prática 
do cálculo mental; desenvolver destre-
zas numéricas e de cálculo; reforçar a 
componente lúdica na aprendizagem 
da matemática e detetar e divulgar 
talentos na área do cálculo mental.  
 Neste campeonato participaram 
turmas do POII e 2º ciclo.  
 Os vencedores foram Rui Furtado 

(6.º H), Pedro Sousa e Francisco Luz 
(6.º F). 
 A equipa organizadora agradece a 
colaboração de todos os docentes des-
ta escola. 
  

Paula Almeida, coordenadora do  
departamento de Matemática e  

Ciências da  Natureza 
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“Pormenores” pretende chamar a atenção para a necessidade 
da defesa e manutenção do património existente na Lagoa 

 A Cidade de Lagoa recebeu, durante 
o mês de abril, a exposição 
“Pormenores” de Rui Vieira Câmara. 
 Esta exposição é o resultado de um 
registo fotográfico sobre os  pequenos 
pormenores do património lagoense 
que o autor pretende mostrar à popu-
lação. 
 À apreciação do público esteve    
cerca de três dezenas de painéis, com-
postos por fotografias sobre vários      
motivos. 
 Segundo o autor, “não é uma expo-
sição de fotografia artística, é sim uma 
mostra de pormenores da Lagoa, desde 
portas, janelas, varandas, chaminés, 
pequenos pormenores arquitetónicos”. 
  Segundo Rui Câmara é no fundo 
uma chamada de atenção para o que 
diz ser “pequenos pormenores”. “Com 
esta exposição pretendo chamar a 
atenção das pessoas para a defesa e 
manutenção deste pequeno patrimó-
nio existente na Lagoa”. 
 Esta é a intensão primordial segun-

do referiu ao jornal Diário da Lagoa, 
acrescentando que por detrás de cada 
fotografia existe uma historia adjacen-
te. 
 Esta exposição foi uma organização 
da Junta de Freguesia de Lagoa - Nª Sª 
do Rosário e do Instituto Cultural Padre 
João José Tavares. 

DL 
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Rui Câmara diz que há muitas histórias da toponímia e do cancioneiro popular que merecem ser conhecidas. 

Freguesia de Nossa Senhora do Rosário comemorou 423 anos 
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 A Freguesia de Nossa Senhora do Rosário, na Cida-
de de Lagoa, assinalou a 5 de abril, os seus 423 anos, 
recordando o 5 de abril de 1593 aquando da assinatura 
do Alvará da criação de Paróquia. 
 Uma freguesia que tem evoluído de forma sistemá-
tica e sustentada, segundo fez questão de assinalar o 
Presidente da Junta de Freguesia, Gilberto Borges, no 
decorrer da sessão comemorativa desta data, que    
decorreu no Cine Teatro Lagoense. 
 A sessão começou com a intervenção da Banda 
Filarmónica Lira do Rosário, com a interpretação dos 
hinos da Freguesia, de Portugal e dos Açores, respeti-
vamente. 
 Teve lugar igualmente a intervenção das Entidades 
presentes, desde logo pelo Presidente da Junta de Fre-
guesia, Gilberto Borges, pela Presidente da autarquia 
lagoense, Cristina Calisto Decq Mota e ainda pelo Dire-
tor Regional da Organização e Administração Pública, 
Victor Santos. 
 Nesta sessão foi ainda atribuída a Medalha de     
Mérito da Freguesia a Banda Lira do Rosário e aos      
pescadores António Pacheco e João Carlos Caetano. 
 A Filarmónica Lira do Rosário é a mais antiga insti-
tuição na freguesia, tendo sido fundada em 1920. 

António Pacheco, mais conhecido pelo nome “Lobo do 
Mar”, dedicou a sua vida ao mar, como pescador, que 
muito contribuiu para a evolução da pesca no Conce-
lho. 
 Já João Carlos Caetano, durante anos trabalhou na 
pesca do bacalhau e mais tarde escreveu dois livros 
sobre esta aventura, nomeadamente “Pesca do Baca-
lhau - Diário de Bordo de João Carlos Caetano - De S. 
Miguel à Gronelândia – Ano de 1953”. 
 No caso destes últimos as medalhas foram recebi-
das pelos seus filhos pela impossibilidade dos mesmos 
estarem presentes. 
 Segundo a edilidade, trata-se de uma homenagem 
que é o justo reconhecimento pelo que os homenagea-
dos fizeram em prol da comunidade que duma forma 
ou de outra contribuíram para a sua história. Para Gil-
berto Borges, a Banda Filarmónica Lira do Rosário tem 
“sabido honrar o seu bom nome e o nome da Fregue-
sia”. No que diz respeito aos dois pescadores, foram 
“homens do mar” que “contribuíram para a nossa his-
toria”, afirmou o Presidente da Junta de Freguesia. 
 Cristina Calisto Decq Mota salientou que a Fregue-
sia de Nossa Sra. do Rosário soube crescer entre 
“caminhos de desenvolvimento e de progresso”, sendo 

tempos de ver o “futuro com olhos visionários”. Por 
outro lado, a autarca relembrou que o Parque de Ciên-
cia e Tecnologia dos Açores -Nonagon, encontra-se na 
Freguesia do Rosário e que o resultado dessa constru-
ção demonstra o “futuro promissor de Lagoa”, sendo 
“as portas de Lagoa”. Finalmente, relembrou que “as 
pessoas são e continuarão a ser a principal prioridade” 
do Concelho lagoense. 
 Já para o Diretor Regional da Organização e Admi-
nistração Pública, Victor Santos, a mensagem é de     
esperança pois os “tempos de dificuldade são de espe-
rança”, sendo nunca de mais “afirmar o papel impor-
tante dos Presidentes de Junta” que favorecem os 
“novos tempos da Lagoa”. 
 Nesta cerimonia foram ainda assinados dois proto-
colos, com duas instituições da freguesia. 
 No caso a Filarmónica Lira do Rosário e do orfeão 
de Nossa Senhora do Rosário, sendo uma forma de 
apoio às mesmas, e também um reconhecimento pelo 
trabalho desenvolvido por estas instituições. 
 Para encerrar esse primeiro dia de festejos, teve 
lugar um concerto do Orfeão da Nª. Sª. Do Rosário e 
um convívio entre homenageados, convidados e traba-
lhadores da Junta de Freguesia. 
 No entanto, a comemoração deste 423º aniversá-
rio, prossegue com torneios de Sueca e de Dominó, 
com a abertura de Exposição Fotográfica sobre o tema 
“Pormenores das Habitações na Lagoa” e Provas de 
pesca.  

DL/AS 

A sessão comemorativa decorreu no Cine Teatro Lagoense. 

Assinatura dos protocolos com duas instituições. 
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A cidade de Lagoa assume um imenso potencial cultural 
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 O Convento dos Franciscanos recebe 
a VIII Feira do Livro, este ano sob o tema 
“Das artes ao artesanato contemporâ-
neo”. 
 O evento, organizado pela Câmara 
Municipal de Lagoa, através da bibliote-
ca municipal Tomaz Borba Vieira e em 
parceria com a Escola Secundária de 
Lagoa, decorre até dia 7 de maio. 
 Para a Vereadora da Câmara Munici-
pal de Lagoa, Elisabete Tavares, a arte é 
o sentido em que “temos que apelar às 
emoções”, onde a Cidade de Lagoa assu-
me um “imenso potencial cultural”. 
 Sendo que a Feira do Livro “é uma 

forma de fazer educação com uma       
coerência de serviços e cultura. Conse-
quentemente, a Vereadora destaca a 
Biblioteca Tomaz Borba Vieira, por ter 
conseguido ser o “centro de toda a    
dinâmica cultural” da cidade lagoense. 
 Por outro lado, em declarações ao 
Jornal Diário da Lagoa, o Presidente do 
Conselho Executivo da Escola Secundá-
ria de Lagoa demonstrou toda a impor-
tância desta parceria que “já leva oito 
anos de trabalho”. Sendo que os alunos 
visitam e participam nas diversas ativi-
dades desenvolvidas na feira”. 
 Para Alexandre Oliveira, as novas 

tecnologias são muito praticas, sendo 
que à distância de um clique “temos 
uma biblioteca,” mas “não temos o chei-
ro do papel e um livro na mão é um livro 
na mão. Os alunos gostam de folhear 
livros. O único problema é que a Biblio-
teca fica um pouco afastado do centro 
urbano, ainda que fique dentro da     
Lagoa, mas fica ligeiramente afastada”. 
 Nesta VIII Feira do livro, está patente 
a exposição “12” de Carolina Medeiros, 
sendo que o titulo evoca os doze dese-
nhos de aguarela e caneta, mas também 
os meses do ano através de uma mulher 
sempre ornamentada por uma trança de 

cabelo à volta do rosto. Para a artista, a 
mulher está sempre presente nas suas 
obras, “quase que não me consigo disso-
ciar do registo da mulher”, sendo que a 
mulher está a ganhar cada vez mais   
importância na nossa sociedade, mas 
principalmente Carolina Medeiros gosta 
de desenhar mulheres porque sente-se 
“à vontade nessa temática”. 
 Na exposição de Carlos Carreiro “70 
anos – 70ª exposição individual – É uma 
festa!”, esta obra ganha toda a sua im-
portância sendo que o artista completa 
70 anos e faz a sua 70º exposição. 
 Para Carlos Carreiro, esta exposição 
“é um desafio para eu estar sempre    
ativo”, pois, a comemoração desta obra 
é uma festa devido ao seu espirito “mais 
virado para a alegria do que para a tris-
teza”. 
 “Como a minha pintura é muito    
figurativa e reflete muito sobre a socie-
dade contemporânea, e sobre o absurdo 
das situações, do cotidiano e da hipocri-
sia e do consumo e dessas maravilhas 
todas. E a maneira como eu encaro isso 
é de uma forma alegre sobre uma coisa 
que é um bocado dramática, dominado 
pelo consumo, pelo facebook”, explicou 
o    pintor ao Diário da Lagoa. 
 Ao longo de quase um mês, esta VIII 
Feira do Livro teve várias atividades    
formativas e lúdicas, sendo a cultura o 
verdadeiro destaque, tanto de um ponto 
de vista da leitura, das exposições, como 
da musica.  
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Organização diz ser necessário apelar às emoções. A feira contou com a presença de vários artistas. 

 No âmbito da VIII Feira do Livro, 
dedicada à temática “das artes ao arte-
sanato contemporâneo”, algumas das 
principais artérias do concelho de    
Lagoa, estão com as suas varandas de-
coradas com trabalhos artesanais em 
mandalas, que estarão expostas ao       
longo do período em que decorre esta  
feira.  
 Se no espaço do Convento dos Fran-
ciscanos, onde para além dos livros, 
estarão presentes mostras de trabalhos 
de artesãos e artistas a partir de sába-
do, nas ruas do concelho lagoense esta-
rão as mandalas, um trabalho desenvol-
vido pela comunidade sénior do conce-
lho. Foram efetuadas 185 mandalas, 
essencialmente com a técnica de cro-

chet e tricot e que se encontram já    
espalhadas pelas cinco  freguesias do 
concelho, numa ótica de intervenção 
decorativa urbana pelas mãos dos cida-
dãos. 
 Trata-se, assim, de uma iniciativa da 
Câmara Municipal de Lagoa, através da 
sua Biblioteca Municipal Tomaz Borba 
Vieira, cujo objetivo passa por promo-
ver o envolvimento da comunidade em 
programas desenvolvidos pelo municí-
pio, ao mesmo tempo que, se valoriza o 
saber-fazer da população envolvida, 
dando-lhe alguma inovação. 
 De salientar que, a iniciativa contou 
com a colaboração do Lar de idosos de 
Santo António; Centro de Dia da Atalha-
da; Centro de Dia de Santa Cruz; Casa 
do Povo do Cabouco; Centro de Dia de 
Água de Pau; Centro Social e Cultural do 
Cabouco; Centro de Dia de São Pedro; 
Centro de Dia da Ribeira Chã, Juntas de 
freguesia do concelho, bem como cola-
boradores da área da educação e cultu-
ra e do Parque de Máquinas. 
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Intervenção decorativa nas ruas da 
Lagoa com trabalhos artesanais 
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Mandalas na Praça do Rosário. 

Liberty escolhe a Lagoa para        
comemorar o seu 9º aniversário 

 A assinalar o seu nono aniversário 
de presença no mercado açoriano, a 
Liberty Seguros escolheu a Lagoa para 
um encontro convívio entre agentes e 
funcionários de várias ilhas dos Açores. 
 “Tem sido nove anos de sucesso 
deste projeto, onde foram encontrados 
os parceiros certos”, referiu o respon-
sável no Açores João Pinto, adiantando 
que tem sido nove anos de negócios de 
forma sustentável e rentável. 
 O Parque da Macela, na Lagoa,    
recebeu o encontro convívio para este 
nono aniversário, onde o desafio fez-se 
por etapas, com o objetivo de “pôr as 
pessoas a mexer”. 
 Segundo o responsável na região, 
“anualmente o aniversário é feito sem-
pre com algo diferente, passando por 
vários locais e este ano o convívio 
abrangeu uma manhã com desafios por 
etapas, pondo as pessoas a mexer-se, 
uma vez que são pessoas que habitual-
mente estão na secretária”. 
 Em declarações ao Diário da Lagoa, 
João Pinto adiantou que o convívio 
acaba por ter outra faceta, ou seja, 
aponta no reforço do espirito de equi-
pa. “Trabalhamos muito a componente 
humana, o espírito, o incentivo, a dinâ-
mica e isto proporciona que a equipa 

seja mais unida e mais forte junto dos 
parceiros”. 
 Marcaram presença cerca de meia 
centena de pessoas de todas as ilhas 
onde a Liberty está representada, com 
a presença dos parceiros e funcioná-
rios. 
 A Liberty está em quase todas as 
ilhas, à exceção de Flores e Corvo. Tra-
ta-se de uma seguradora como as ou-
tras, mas que tenta marcar a diferença 
pela qualidade de serviços e de produ-
tos, pela qualidade humana e dos par-
ceiros, referiu o responsável na região. 
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Participantes no Parque da Macela. 
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LEGALMENTE  
FALANDO 

 O espaço que aqui se apresenta resulta em par-
te, da necessidade de melhor informar os leitores 
sobre matérias que eventualmente lhes possam in-
teressar. 
 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! 
 

O IMI e as suas isenções 
(Parte I) 

 
 O IMI — Imposto Municipal Sobre os Imóveis é 
um imposto que incide sobre o valor patrimonial 
tributário, abrangendo os prédios rústicos, urbanos 
e mistos que estejam em Portugal, sendo a esse va-
lor aplicada a taxa definida, anualmente, pelo respe-
tivo município (a quem reverte o imposto). Ainda 
que seja um imposto obrigatório e único, torna-se 
possível o pagamento em prestações. 
 Na gíria popular, este é porventura o imposto 
que levanta maior indignação entre os cidadãos uma 
vez que é recorrente a queixa de que "Se está a    
pagar uma renda daquilo que é nosso". 
 Não obstante, a razão de ser da existência do IMI 
radica no facto de o estado querer repartir os custos 
que advêm do reconhecimento da propriedade     
privada aos particulares com estes. Porém, o IMI é 
hoje uma fonte de receita dos municípios bastante 
elevada, o que tendencialmente os deveria levar a 
investir tal receita no melhoramento das vias de     
circulação, disponibilização de equipamentos públi-
cos ou sua reabilitação, etc, mas nem sempre tal 
acontece, estando na base da gestão desta receita, 
na esmagadora maioria das vezes, decisões de      
natureza política. 
 O que urge mudar é simplesmente o facto de o 
IMI, tal como está legalmente configurado nos dias 
de hoje, ser pouco mais do que um rendimento    
garantido e contínuo dos municípios, suportado pelo 
poder incontestado da Autoridade Tributária que 
poderá efetivamente penhorar tais imóveis caso não 
se verifique o pagamento e independentemente do 
seu valor. 
 A racionalidade que levou à criação do IMI, fica-
ria melhor servida se a gestão económica deste    
imposto fosse efetuada na ótica da repartição pelos 
munícipes dos custos com a sustentabilidade urba-
nística, como se de um condomínio municipal se 
tratasse, ao invés de se tributar de forma pesada e 
desproporcionada o património dos contribuintes, 
sem que estes tenham qualquer controlo ou palavra 
a dizer quanto à aplicação da coleta do imposto. 
 Falaremos adiante sobre algumas limitações à 
tributação do património, em específico às isenções 
do pagamento de IMI e eventuais reduções. 
 
 

Hélder Pimentel Medeiros  
Advogado  

helderpimentelmedeiros@gmail.com  
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 Como forma de cumprir a tradição das festas em 
honra de São Pedro Gonçalves Telmo, o Porto dos 
Carneiros, na freguesia de Nossa Senhora do Rosário, 
na cidade Lagoa, vai acolher nos dias 17, 18 e 19 de 
junho, as festividades em honra do padroeiro dos      
pescadores. 
 Esta festa, para além de possuir uma forte compo-
nente religiosa pela ligação com o padroeiro dos      
pescadores – São Pedro Gonçalves Telmo, destaca-se 
também pela sua animação musical, aliada à boa    
gastronomia. Neste sentido, o cantor nacional Diogo 
Piçarra será cabeça de cartaz, que aturá na Lagoa no 
dia 17 de junho na abertura das festividades, bem 
como a atuação da banda lagoense “Stamp”. Ainda no 
que toca a animação musical, as festividades contarão 
com as atuações do Grupo “Som do Vento”, Banda 
Oceanus, para dia 18 de junho. Na tarde de domingo 
haverá lugar para um espetáculo e animação infantil 
para os mais novos, sendo que a animação musical 
ficará a cargo da Banda Stereo Mode, para a noite 
deste dia. 
 Em relação às novidades das festividades, os três 
dias do festival contará com uma feira de Artesanato e 
produtos locais que dinamizará, assim, aquele porto 
de pescas, bem como, para domingo, dia 19 de junho, 
está agendado passeios de barco gratuitos pela orla 
costeira da Lagoa. Quanto à componente religiosa, 

será realizada, como tradicionalmente, a missa,      
procissão e o cortejo marítimo com embarcações do 
porto, seguindo-se o também tradicional churrasco de 
peixe e caldo de peixe para toda a comunidade. 
 Refira-se que, estas festividades são o cumprir de 
uma tradição lagoense de algumas décadas, recupera-
da em 2007 após longo interregno, e que tem assumi-
do uma importância crescente no seio da comunidade 
piscatória, mas igualmente junto da população em 
geral, facto comprovado com a mobilização de muitos 
visitantes a este porto de pescas aquando a sua       
realização. 
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Um projeto a realizar 

Diogo Piçarra é cabeça de cartaz do            
Festival Lagoa Bom Porto 

 Nos tempos que correm é de 
extrema importância promover a 
cidadania ambiental, contribuindo 
para uma maior sensibilização e 
participação na resolução de pro-
blemas ambientais. 

 Atualmente, o nosso Agrupa-
mento está a trabalhar num pro-
jeto denominado “Eco-Locais”, 
promovido pela “Liga para a prote-
ção da natureza-Lpn” em que o 
Corpo Nacional de Escutas é o 

principal parceiro. 
 Deste nosso projeto faz parte a 
requalificação de um espaço natu-
ral na freguesia de Santa Cruz, no 
qual iremos incluir: vedações e 
bancos de madeira, ecopontos 
para reciclagem, plantas e arvores 
endémicas devidamente identifica-
das, flores e ainda algumas pintu-
ras. É de salientar que iremos, 
também, ter o cuidado de realizar 
a devida manutenção do local para 
uma maior e melhor conservação 
deste espaço que tanto irá contri-
buir para o meio ambiente e, claro, 
para embelezar a nossa freguesia e 
a cidade de Lagoa. 
 Pedimos às pessoas que usu-
fruem dele e que nos ajudem a 
cuidar do mesmo, porque “O Escu-
ta protege as plantas e os animais”, 
mas toda a sociedade também 
tem o dever de conservar e prote-
ger o meio ambiente. 
 
 O nosso maior obrigado! 

 
O chefe de Agrupamento 

Ângelo Silva 
Espaço dedicado ao Agrupamento de Escuteiros 

1290 de Santa Cruz - Lagoa 

Procissão Marítima da edição de 2015. 

Cartaz do Lagoa Bom Porto de 2016. 

Foto: DL 
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 No âmbito da comemoração do Feri-
ado Municipal e da celebração do         
4º aniversario de elevação a cidade, a 11 
de abril, em declarações ao Diário da 
Lagoa, Cristina Calisto Decq Mota, afir-
mou que este dia é uma data importan-
te de festa e celebração. “Hoje é uma 
data de festa para o Município da Lagoa, 
acima de tudo, nós somos Cidade, mas 
também somos um Concelho porque o 
feriado se estende às cinco freguesias, 
portanto eu acho que o sentimento que 
deve ser generalizado é o de festa, de 
estarmos engrandecidos com esta data, 
que só prestigia a nossa história e aquilo 
que tem sido a nossa vida coletiva      
enquanto comunidade”, referiu a Presi-
dente da Câmara Municipal de Lagoa. 
 Com um programa de atividades, 
dividido pelas cinco freguesias do conce-

lho, essencialmente dedicado aos mais 
novos, com pinturas faciais, escorregas, 
modeladores de balões, casas insuflá-
veis, espetáculos de ruas, entre outras 
brincadeiras. Segundo a autarca lagoen-
se, essas crianças representam a gera-
ção do futuro, “porque achamos que a 
educação e a formação, o conhecimento 
farão a diferença nos próximos tempos, 
a geração mais nova é uma geração que 
tem que entender a educação como 
essencial para conseguir agarrar as 
oportunidades do futuro”. 
 Por outro lado, o dia foi marcado 
com a divulgação do novo logótipo e 
plano de comunicação do município, 
com a valorização do passado mas com 
uma visão virada para a modernização 
tecnológica, estando a Lagoa “na rota do 
futuro”. 

 Assim sendo, a edil salientou que, 
numa lógica apostada na modernidade 
com uma imagem mais leve, “mais con-
sentânea com as nossas palavras,        
porque temos vindo a defender desen-
volvimento, progresso, para a Lagoa” 
mas “acho que esta nova imagem vem 
precisamente dizer que estamos a      
passar das palavras às ações”. 
 Sendo o objetivo do concelho,      
desenvolver uma imagem de moderni-
dade e de progresso sobretudo de um 
ponto de vista da tecnologia, para colo-
car as novas tecnologias ao serviço de 
quem visita a Lagoa e de quem quer 
conhecer melhor a cidade Lagoense. 
 Assim, nesta data comemorativa, a 
Câmara Municipal de Lagoa mostra uma 
nova imagem no facebook e no portal 
da autarquia, uma aplicação para Iphone 

pensada para o turismo e para quem 
visita a Lagoa, banners de boas vindas 
ao concelho, painéis descritivos junto 
aos principiais pólos culturais e turísticos 
da Lagoa e ainda a possibilidade de com-
plementar informação destes espaços 
utilizando o QR CODE. 
 Para Cristina Calisto Decq Mota, o 
futuro da Lagoa, tem que estar centrado 
em três grandes ramos, “o que nós que-
remos é o turismo, a captação de inves-
timento e a educação. Estes três pilares 
vão libertar pressão sobre outras áreas 
como as áreas sociais, vão permitir que 
este tema de desenvolvimento seja efe-
tivo, seja uma realidade”. No entanto, 
salienta que as entidades públicas não 
podem fazer tudo, apenas podem criar 
oportunidades para o futuro, mas que 
cabe aos investidores, à comunidade e 
às famílias, dar o seu contributo. 
 “Nós não fazemos uma cultura para 
elites, cada vez mais estamos abertos à 
Comunidade. Só faz sentido a Câmara 
trabalhar na educação e na cultura se 
esta educação e cultura chegar às pesso-
as e não nos fecharmos dentro de        
portas. Os poucos passos que nós       
damos é que vão permitir elevar o nível 
cultural da nossa comunidade”, afirmou 
a autarca. 
 Finalmente, reforça a ideia da impor-
tância dos jovens na sociedade e futuro 
da Lagoa, sendo estes mesmo “os jovens 
que amanhã, estão à frente dos destinos 
da nossa nação ou da nossa região ou 
até mesmo do nosso município e por-
tanto quanto mais sensibilizados estive-
rem, quanto mais conhecedores estive-
rem da realidade que os envolve,         
melhor serão decisores no futuro”,       
porque a Lagoa tem como “rota” o 
“futuro”. 
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“Nós não fazemos uma cultura para elites               
Estamos cada vez mais abertos à comunidade” 
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O Feriado Municipal começou com a Alvorada  e contou com animação em todas as freguesias do concelho. 

 A Presidente da Câmara Muni-
cipal de Lagoa anunciou,  em Reu-
nião de Câmara, que o Município 
de Lagoa obteve, em 2015, a     
melhor taxa de execução orçamen-
tal de sempre, tendo obtido uma 
taxa de 93,9% no orçamento global 
da receita e de 92,2% no orçamen-
to global da despesa. 
 Comparativamente a 2014, o 
município de Lagoa registou em 
2015, um aumento nas suas taxas 
de execução na ordem dos sete 
pontos percentuais. Esta situação 
resulta do maior rigor que tem 
sido implementado na elaboração 
do orçamento e da forte conten-
ção na despesa. 
 Em 2015 a Autarquia continuou 
a verificar um aumento da sua     
receita corrente global arrecadada 

e verificou também uma redução 
da sua despesa corrente, permitin-
do assim, que a Câmara Municipal 
de Lagoa liquidasse, pelo segundo 
ano consecutivo, a totalidade das 
suas dívidas a fornecedores, redu-
zindo também o prazo médio de 
pagamento em 82%, sendo no final 
de 2015, de 4 dias apenas. 
 A atividade durante este ano 
caraterizou-se pela observância, 
entre outros, dos seguintes objeti-
vos: Consolidação financeira das 
contas do município; Redução dos 
prazos de pagamento; Redução 
das dívidas a fornecedores; Conclu-
são e execução de diversas obras, 
particularmente equipamentos de 
natureza coletiva; Preparação dos 
projetos para futuras candidaturas 
dos Fundos Comunitários; Manu-

tenção dos apoios sociais às famí-
lias e às instituições e outros apoi-
os de carácter desportivo, cultural, 
educativo, ambiental, científico e 
de natureza turística. 
 Neste período a autarquia    
alcançou um resultado líquido do 
exercício no valor de 153 mil     
euros, o património cresceu mais 
2,9 milhões euros, comparativa-
mente a 2014. Neste momento, o 
ativo total do município ascenda a 
67 milhões de euros. 
 No entender de Cristina Calisto 
Decq Mota, as contas de 2015, que 
serão presentes para aprovação na 
próxima Assembleia Municipal do 
dia 27 de Abril, apresentam-se 
muito positivas. 
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Autarquia de Lagoa termina 2015 com a melhor execução de sempre 

Edifício Paços do Concelho de Lagoa. 
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Grujola promove sessão de “Música para Bebés” 
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 O Grupo Grujola realizou, recente-
mente, um encontro de música para 
bebés, com o enfoque em alguns temas 
tradicionais. 
 Tratou-se de uma sessão ministrada 
pelo professor Mário Moniz, criador do 
projeto “Música Bebé”. 
 Segundo a presidente do grupo, o 
objetivo passa por começar a promover 
o gosto pela música nos mais novos. 
 Estas sessões pretendem estimular 
musicalmente a criança, proporcionan-
do experiências de escuta, aquisição e 
exploração do vocabulário musical, num 
processo que se assemelha ao da apren-
dizagem da língua materna.  
 Ao Jornal Diário da Lagoa, Ermelinda 
Medeiros recorda que as crianças come-
çam por ter contacto, desde muito cedo, 
com a musica. Trata-se de uma atividade 
diferenciada, mas sempre dentro da 
música, uma área importante para os 
mais jovens e menos jovens. 
 Segundo Ermelinda Medeiros, esta é 
uma área extremamente importante, 
seja para qual for a idade, “a música tem 
várias componentes, entre elas a tera-
pêutica, a pedagógica, etc… É uma     

linguagem conhecida e entendida por 
todos, seja qual for a língua”. 
 Nesta sessão de Música para Bebés, 
os participantes são desafiados a explo-
rar a musicalidade de cada um, contri-
buindo para o desenvolvimento intelec-
tual, social e musical da criança num 
ambiente descontraído onde são valori-
zados os laços afetivo.  
 O grupo Grujola está a caminhar 
para os 40 anos, tem atualmente cerca 
de 40 elementos de várias idades. 
 Ermelinda Medeiros considera que 
os grupos auto renovam-se e como em 
todas as instituições, são as mesmas 
pessoas em tudo, mas acaba elo grupo 
continuar a promover a cultura e conti-
nua a cativar e auto renovar. 
 O grupo tem tido momentos com 
mais ou menos elementos, estão efeti-
vamente os necessários para a continui-
dade do grupo, revela. 
 A presidente do grupo diz esperar 
pela renovação da nova geração para 
que o grupo possa continuar, até porque 
as solicitações são muitas. 
 Ermelinda Medeiros entende que a 
comunidade tem também que acarinhar 

estas instituições que com pouco fazem 
muito. 
 Apesar do grupo ter a sua sede pró-
pria, a responsável adianta que “o grupo 
não é a sede, quem faz o grupo são as 
pessoas”, recordando anos anteriores 
em que não havia espaço físico e tinham 
mais elementos. 
 O Grujola, designação abreviada de 
Grupo de Jovens de Lagoa, foi fundado a 
11 de março de 1978 no Concelho de 

Lagoa por um grupo de jovens, incluindo 
alguns do anterior grupo de folclore de 
Nossa Senhora do Rosário. 
 Desde a sua fundação, o Grujola tem 
desenvolvido atividades de caráter   
recreativo, desportivo e cultural, nome-
adamente jogos, provas desportivas, 
teatro e folclore, tendo-se dedicado, nos 
últimos anos, apenas ao folclore.   

DL 
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 O Expolab – Centro de Ciência Viva, 
na Lagoa, recebeu recentemente a    
palestra subordinada ao tema 
“Alimentação Vegana”, em parceria com 
a Bioforma e com a enfermeira, Jéssica 
Pacheco, como oradora. 
 Para a enfermeira, o ser vegano é 
ainda visto por muitas pessoas como 
invulgar. Assim sendo, alerta para uma 
ideia errada que as pessoas têm acerca 
desta alimentação, afirmando que o 
veganismo “não é uma dieta”. 
 Segundo explicou aos presentes, ser 
vegano é uma filosofia e um estilo de 
vida onde os veganos rejeitam a explo-
ração e o sofrimento animal.  
 “Rejeitamos especismo e suprema-
cia humana em prol de uma igualdade 
entre todas as espécies.  As pessoas 

veganas não consomem, nem vestem 
nada de origem animal, não apoiam 
desportos com animais, não aceitam a 
experimentação animal, não assistimos 
a zoos e a circos com animais, nem   
outras atividades que utilizem animais 
para nossa conveniência e prazer”.  
 Por outro lado, nesta palestra, foi 
apresentado um video de um nutricio-
nista que referia que o leite “é um vene-
no”. Segundo Jéssica Pacheco, pelo seu 
alto teor em proteína, o leite acidifica o 
organismo, contribuindo para que o 
mesmo utilize o fostato de cálcio 
(presente nos ossos) para tamponizar a 
acidez. Segundo acrescentou a enfer-
meira, verifica-se que nos países em que 
a toma de leite é maior, registam-se 
curiosamente os maiores níveis de casos 

de osteoporose. 
 Para muitas pessoas a curiosidade e 
duvida é saber o que é que um vegano 
come. Frutas, oleaginosas e sementes, 
vegetais, leguminosas e grãos, são os 
alimentos que fazem parte de uma     
alimentação vegana. 
 Por outro lado, tal como as pessoas 
que comem carne, os veganos têm tam-
bém carência de vitamina B12, pelo que 
todos devem realizar análise sanguínea 
para verificar periodicamente os níveis 
desta vitamina. 
 Segundo explicou, “40% dos não 
vegetarianos têm deficiência nesta vita-
mina e 50% dos veganos apresentam 
deficiência. Para além disso já existem 
alimentos fortificados com vitamina B12 
como é o caso de bebidas vegetais e 

cereais. No caso de veganos que não 
consumam estes alimentos fortificados 
é que será necessário a suplementa-
ção”. 
 Para Jéssica Pacheco, ser vegano é 
optar por um “estilo de vida absoluta-
mente saudável”. 
 Por outro lado, no Laboratório da 
Expolab, três especialistas em nutrição e 
dietética, nomeadamente a Rita Carva-
lho, Joana Lopes e Sandy Mota,          
demonstraram como “cozinhar com 
legumes”. 
 Os participantes nesta tarde de 
“Saúde na Expolab” também puderam 
usufruir de diversos rastreios, nomeada-
mente de IMC (índice de massa corpo-
ral), de Glicémia, de Bioimpedância e 
medir a sua tensão arterial. 
 A diabetes é uma doença silenciosa 
e se não for detetada a tempo “traz gra-
ves problemas” como diminuição da 
visão, “ataca os órgãos, os rins, provoca 
feridas nos pés” sendo por vezes neces-
sário imputar as duas pernas, referiu ao 
nosso jornal uma das ajudantes neste 
rastreio. 
 Segundo esta, a alimentação é fun-
damental para prevenir doenças como a 
diabetes. Doença esta que não escolhe 
idades e pode acontecer tanto aos     
jovens como a pessoas mais idosas. 
 “As pessoas não querem saber real-
mente a verdade. Nós fazemos rastreios 
que por enquanto ainda são gratuitos e 
as pessoas têm que aderir. As pessoas já 
estão um bocadinho mais convencidas 
que é uma coisa boa fazer o rastreio. 
Acho que é melhor prevenir do que     
remediar”, referiu. 
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A alimentação vegana é saudável e nutricionalmente  
adequada em todas as fases do ciclo de vida 

Além da palestra, os visitantes do Expolab tiveram a  oportunidade de realizar um rastreio de saúde. 
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 No âmbito do 50º aniversá-
rio da Freguesia da Ribeira 
Chã, o Jornal Diário da Lagoa 
esteve à conversa com a presi-
dente da junta de freguesia, 
Victória Couto. 
 
 - A freguesia da Ribeira Chã assinala 
em maio o seu 50.º aniversário. O que 
está programado para as comemora-
ções? 
 Victória Couto (VC)- Para assinalar o 
quinquagésimo aniversário da freguesia 
da Ribeira Chã está programado um con-
junto de atividades culturais e desporti-
vas para envolver toda a comunidade. 
 No dia 5 de maio, os idosos irão reali-
zar um passeio até às Festas do Senhor 
Santo Cristo dos Milagres e, no dia 7 de 
maio, participarão no VIII Encontro de 
Idosos, na EBI da Maia. 
 No dia 8 de maio, iniciaremos o II 
Torneio de Futsal na freguesia. No dia da 
abertura contaremos com a atuação do 
grupo de tambores da Associação Uno-
Jovens, pelas 19h45. Este torneio é sem-
pre muito aguardado pela população 
local, porque traz dinâmica à freguesia. 
Ao longo do mês de maio decorrerão 
muitos jogos, culminando na grande 
final com a entrega das taças. 
 No dia 18 de maio, assinalaremos o 
dia de elevação a freguesia com uma 
salva de foguetes, pela alvorada. Neste 
mesmo dia, pelas 19h30, teremos um 
desfile de fanfarras pelas principais ruas 
da freguesia, por vários grupos de escu-
teiros. Pelas 20h30, haverá a abertura da 
exposição fotográfica intitulada “50 
anos, 50 fotos”. Esta exposição será de 
muito interesse, porque condensa a his-
tória da freguesia, desde a sua criação, 
como pequena localidade, até aos dias 
de hoje, como freguesia. Para a popula-
ção idosa será um reviver de outros tem-
pos, recordar pessoas e momentos vivi-
dos. Para os mais novos será um conhe-
cimento da história do passado de uma 
freguesia, da qual fazem parte. 
 Mais tarde, acontecerá uma sessão 
solene comemorativa do quinquagésimo 
aniversário da elevação da Ribeira Chã a 

freguesia. Nesta sessão homenageare-
mos os antigos presidentes de junta, 
José Lourenço, Eduardo Sousa, Germano 
Couto, João Galego e Albertina Oliveira, 
o Centro Paroquial e Social da Ribeira 
Chã, o Padre João Caetano Flores e o 
Sr.º Manuel Clemente de Almeida.    
Todas estas pessoas e instituições dedi-
caram grande parte do seu trabalho em 
prol da freguesia. Daí que achámos per-
tinente homenageá-las neste aniversário 
tão importante para a história da nossa 
freguesia. Terminaremos o dia com um 
verdelho de honra e com a atuação do 
grupo “Violas da Terra”. 
 No dia 21 de maio, pelas 17h, decor-
rerá uma aula de zumba gratuita no poli-
desportivo da Ribeira Chã, com as instru-
toras Carmélia Novo e Patrícia Sousa. A 
aula terminará com um pequeno refres-
co para todas as participantes, permitin-
do o convívio e a boa disposição. 
O Exmo. Reverendo Padre João Furtado, 
no dia 29 de maio, pelas 12h30, irá cele-
brar uma missa, na Igreja Paroquial de 
São José, em memória dos Presidentes 
de Junta de Freguesia, Assembleia de 
Freguesia e trabalhadores da Junta de 
Freguesia já falecidos. No dia 4 de junho, 
pelas 9h, vai realizar-se um trilho pedes-
tre, cujo percurso será Água D'Alto - 
Ribeira Chã. Este trilho terminará no 
Centro Comunitário Padre João Caetano 
Flores com a degustação de papas de 
serpentina e chá de poejo. 
 As festividades terminarão no dia 5 
de junho com a comemoração do Dia de 
Criança. Neste dia, haverá pinturas faci-
ais, pedal karts, insufláveis, animais ele-

trónicos e modelagem de balões para 
todas as crianças da freguesia. 
- Sente-se com sentimento especial de 
estar à frente da junta de freguesia    
nesta comemoração? 
 VC - Sim, porque é um marco tem-
poral com grande relevância para a his-
tória da freguesia, a celebração das bo-
das de ouro. É um enorme orgulho, en-
quanto Presidente de Junta, estar à fren-
te dos desígnios desta freguesia e poder 
contribuir para a sua afirmação. São 
cinquenta anos de uma caminhada feita 
de trabalho e persistência, de sonhos e 
anseios. Foi, essencialmente, a força da 
alma dos habitantes da Ribeira Chã que 
fez com que, em 18 de maio de 1966, a 
Ribeira Chã conquistasse o estatuto de 
freguesia. 
 Ao longo destes anos, várias foram 
as pessoas e entidades que auxiliaram 
no projeto de promoção da freguesia e 
que contribuíram para o melhoramento 
das condições de vida da população, 
tornando-a num espaço de vida apetecí-
vel e aprazível. 
 - O que tem a Ribeira Chã para     
oferecer a quem a visita? 
 VC - A Ribeira Chã é uma freguesia 
pequena com 2,52 km2 de área e cerca 
de 396 habitantes. 
 Com uma paisagem singular e peculi-
ar, esta freguesia confronta com o mar e 
com as freguesias de Água de Pau e 
Água D'Alto. Apresenta um rico patrimó-
nio arquitetónico, uma típica gastrono-
mia e diversos núcleos museológicos. É 
uma terra conhecida pelo seu caracterís-
tico artesanato, nomeadamente bone-

cas de folha de milho e mantas de reta-
lhos. 
 Salienta-se, ainda, a simpatia e a 
amabilidade das suas gentes. É bem    
evidenciada a religiosidade do povo e as 
suas vivências rurais, o que lhes dá a 
capacidade de celebrar bonitas festivida-
des, sendo a mais importante a do       
Santíssimo Sacramento, e alegres conví-
vios sociais. 
 Na freguesia, os visitantes podem 
disfrutar de uma visita aos núcleos      
museológicos, Museu de Arte Sacra e 
Etnografia, onde se pode contemplar 
peças de grande valor histórico e artísti-
co, Casa Museu Maria dos Anjos Melo, 
típica casa micaelense, e o Quintal Etno-
gráfico e de Endemismo Açórico. 
 Até há pouco tempo, a freguesia 
possuía um trilho pedestre com exten-
são de 8,4 Km, que era percorrido numa 
caminhada com a duração de, aproxima-
damente, três horas e com um grau de 
dificuldade médio, mas foi fechado 
aquando a construção das SCUTS. Consi-
derando o interesse da população e a 
promoção de um turismo de natureza, 
partindo da freguesia, a Junta de Fregue-
sia e o Governo Regional dos Açores 
estão a unir esforços para que este trilho 
seja reaberto. 
 - Na Ribeira Chã, quais são os princi-
pais desafios com que se confronta a 
edilidade? 
 VC - Diariamente, o nosso desafio é 
o de gerir o nosso orçamento e fazê-lo 
render, ao longo do ano, para todas as 
nossas atividades. Este sim é um grande 
desafio. Fazer tudo, com tão pouco. 
 Apesar de sermos uma freguesia 
pequena, temos as mesmas necessida-
des do que qualquer outra freguesia. 
 Mas, ao longo destes três anos, a 
Junta de Freguesia, tem-se demonstrado 
dinâmica e atenta às preocupações/
necessidades da freguesia. Realizamos, 
diversas atividades, para todas as faixas 
etárias, apoiamos instituições e projetos, 
investimos nas pessoas, com postos de 
trabalho e apostamos em cartazes cultu-
rais atrativos, como o Festival da Malas-
sada e as Grandes Noites do Fado, que 
permitem a projeção da freguesia, atra-
indo cada vez mais visitantes. 
 - Falta mais de um ano para termi-
nar este mandato como presidente de 
junta. Do que se comprometeu, o que 
já foi feito e o que falta concretizar? 
Será concretizado até final do manda-
to? 
 VC - Ao longo deste mandato, reali-
zamos muitos dos nossos compromissos, 
nomeadamente nas áreas da cultura e 
do desporto e no âmbito social. Contu-
do, por mais façamos há sempre coisas 
por fazer. 
 Esta é a primeira vez que estou na 
liderança de uma junta de freguesia e, 
no início, tive que inteirar-me de muitas 
situações. Foi uma fase de adaptação e 
de conhecimento. Neste momento, es-
tou mais confiante e determinada nas 
minhas opções e compromissos. 
 Até ao final do mandato tentaremos 
executar todos os nossos projetos.  
 

(continua pag.11) 

     Diário da Lagoa | Maio de 2016        

Edifício sede da Junta de Freguesia da Ribeira Chã. 



REPORTAGEM                                         Página 11 Diário da Lagoa | Maio de 2016 

 O Parque de Ciências e Tecnologia de 
São Miguel – Nonagon recebeu, recen-
tente, a conferência “Desafios das Cida-
des inteligentes”, Lagoa Smart City 
2020. 
 No âmbito da abertura desta confe-
rência, Cristina Calisto Decq Mota, Presi-
dente da Câmara Municipal de Lagoa, 
relembrou que este evento é uma etapa 
importante para a “mudança da Lagoa” 
numa Smart City. 
 Consequentemente, para transfor-
mar a cidade lagoense numa cidade 
“inteligente”, tem que haver uma evolu-
ção tanto a nível económico, como soci-
al e cultural. O objetivo principal é a 
construção de bases sólidas de uma   
Samart City, pois os cidadãos querem 
mais qualidade de vida, mais informa-
ção, lazer e cultura. 
 A autarquia lagoense delineou um 
“Plano integrado para uma cidade inteli-
gente”, com projetos e estratégias para 
transformar a cidade de Lagoa numa 
cidade inteligente, numa Smart City. 
Nomeadamente com o aumento das 
redes de ciclovia, com o WIFI gratuito, 
com espaços novos onde a tecnologia 
domina, uma maior interatividade, e 
com uma politica de proximidade do 
poder local e da população. 
 Segundo a edil lagoense, tornar a 
Lagoa numa Smart City é fazer transfor-
ma-la numa “cidade atrativa e competi-
tiva”, sendo que é uma “cidade moder-
na quando reflete a imagem que quer 
para o seu futuro”. 
 Vítor Pereira, Diretor da revista 

Smart Cities, fi um dos oradores desta 
conferência, com a apresentação das 
“Iniciativas nacionais e internacionais de 
cidades inteligentes”, onde demonstrou 
que algumas cidades são mais atrativas 
do que outras por serem: grandes, mo-
dernas, vivas, criativas, originais, diverti-
das, confortáveis, “cool”, abertas e tole-
rantes. No entanto, alertou para o facto 
que grandes cidades também têm 
“grandes problemas”, nomeadamente 
no que diz respeito ao desemprego, po-
breza, poluição, saúde e ao turismo de 
massa. Por outro lado, traz muitos pon-
tos positivos, com uma boa cultura, cria-
tividade, sustentabilidade e conheci-
mentos. 
 Nesta conferência, uma ideia geral 
destaca-se nos discursos dos diversos 
oradores, é que uma Smart City, tem 
que ser uma cidade: criativa, inovadora, 
diferente, sustentável, inteligente, tec-
nologia, empreendedora e com uma 
governação inteligente. 
 Segundo, Flávio Tiago, da Universida-
de dos Açores, no âmbito do seu discur-
so “Roteiro para uma Smart City”, para 
se criar uma cidade inteligente tem que 
se construir “alinhamentos estratégi-
cos”, com “recursos-chave” e “parceiros
-chave”, sendo necessário envolver-se 
em projetos e redes regionais, nacionais 
e internacionais. Assim sendo, afirmou 
que os desafios para tornar a cidade de 
Lagoa numa Smart City serão a socieda-
de, “a base de uma Smart City são as 
pessoas”, a sustentabilidade, a econo-
mia, a invocação e Startups, a governa-

ção, com o “open data”, a mobilidade e 
a tecnologia. 
 O orador, Duarte Ponte, administra-
dor da EDA, demonstrou que a “Lagoa, 
uma Cidade Inteligente”, será ainda 
mais “atrativa”, mas para isso terá que 
desenvolver infraestruturas e dispositi-
vos inteligentes, como é o caso de uma 
iluminação inteligente e com uma 
“comunicação rápida” passando pela 
utilização da fibra ótica na casa de todos 
os lagoenses. Para Duarte Ponte, até 
2020, todas as casas da Cidade de Lagoa 
deveriam estar equipadas com o sistema 
de “Smart Meters”, que é a transmissão 
para a EDA do consumo real de energia, 
ou seja, “o valor real gasto e não o esti-
mado”. 
 Para Raul Bordalo Junqueiro, da Por-
tugal Telecom (PT), as “Cidades Inteli-
gentes, Cidades de Hoje”, os “municípios 
devem estar mais juntos do que nunca” 
para poderem operar em rede e em 
conjunto. Destaca assim, três pilares 
fundamentais para a construção de uma 
Smart City: a sustentabilidade, a cidada-
nia e a economia. 
 “Soluções Tecnológicas para a Smart 
City” foi a apresentação feita por Pedro 
Leite, da empresa Globaleda, onde sali-
entou a importância de vários fatores, 
como o governo e educação, a energia, 
os edifícios, os transportes, a água e o 
saneamento, a tecnologia, a saúde e os 
cidadãos estarem interligados com “the 
internet of things”. 
 Para Pedro Leite, “the internet of 
things” é a ligação entre os dispositivos, 

mais a conectividade, mais a informa-
ção. 
 Um exemplo de uma cidade inteli-
gente, é a cidade de Abrantes, 
“Abrantes. Cidade Feliz. Cidade Inteli-
gente”, demonstrou Tiago Andrade, da 
empresa Compta. Abrantes, tornou-se 
numa cidade inteligente e adotou diver-
sas plataformas, como é o caso da Ez 
Energy, Ez Gaz, Ez Water, Ez Waste, Ez 
Fleet, We Trig, Tag Water, Prod Farmer 
e a plataforma Sou Cidadão. Assim sen-
do, em Abrantes, os candeeiros da rua 
acedem e apagam consoante a luz solar, 
outro exemplo é a água das piscinas 
municipais aquecerem apenas quando 
vão ser utilizadas ou ainda a existência 
de sensores nos caixotes do lixo para se 
saber quando o caixote está cheio. 
 A plataforma “Sou Cidadão” é um 
meio de comunicação entre a autarquia 
e a população, com notificações, o que 
permite ter um centro de controle de 
todas as ocorrências em tempo real. 
 Nesta conferência também foi apre-
sentado o projeto de Paulo Pereira da 
Puretec, na sua construção de um carro 
elétrico, “Um centro “tecnoético” para 
um carro elétrico”. Este projeto lagoen-
se, tem como objetivo ser “amigo do 
ambiente”, ter atenção à poluição, com 
o desenvolvimento de fibras de produ-
tos reciclados. Para Paulo Pereira, “a 
região e o país precisam de industria, 
nós não temos indústria no país. Pouco 
se produz”. 
 Finalmente, a oradora Carla Melo, da 
empresa Simbiente Açores, falou no 
“Desenvolvimento de uma cidade inteli-
gente – casos de aplicação na Lagoa”. 
 Existe um projeto de Sustentabilida-
de Energética do Município de Lagoa 
com um “Plano de eficiência Energéti-
ca”, sendo o objetivo de “começar pela 
energia” para transformar a Lagoa numa 
Smart City. 
 Por outro lado, uma base com uma 
Plataforma de Gestão de Energia, a 
IEMSY, é uma das ferramentas que per-
mite um suporte à monitorização e oti-
mização do consumo e abastecimento 
energético. Esta plataforma digital per-
mite tornar essa “plataforma inteligente 
e tornar a Lagoa numa cidade inteli-
gente”.  
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Com a construção de bases sólidas, a autarquia pretende transformar a Lagoa numa Cidade Inteligente. 

(continuação pag.10) 
 
 - Como vê o crescimento desta fre-
guesia, tendo em conta que também 
está no limite do concelho e está um 
pouco afastada? 
 VC - Enquanto presidente de junta, 
tenho verificado, ao longo destes anos, 
uma diminuição no crescimento da fre-
guesia, em termos populacionais. Isto 
não se deve à localização da freguesia, 
mas sim à falta de habitações que per-
mitam a fixação dos casais. A situação 
que se verifica na freguesia é contraditó-
ria, isto porque existem muitas moradi-
as, mas estão fechadas, e pertencem a 
emigrantes. Estes, não pretendem ven-
dê-las, nem desfazer-se delas. O mesmo 
acontece com os terrenos existentes. As 

melhores propriedades para a habitação 
pertencem a emigrantes que não que-
rem vender, impossibilitando, assim, o 
crescimento da freguesia e tornando-a 
cada vez mais envelhecida. 
 Isto é preocupante. Daí que solicitei 
à Presidente da Câmara de Lagoa, uma 
visita à freguesia para dar parecer sobre 
um conjunto de terrenos que foram 
assinalados pelo executivo da junta, a 13 
de outubro de 2015, como sendo apro-
priados para a construção. 
 A 23 de março, o executivo camará-
rio deslocou-se à freguesia e em conjun-
to analisámos vários terrenos, com boas 
hipóteses de construção. Neste momen-
to, a Câmara Municipal de Lagoa está a 
preparar o processo para disponibilizar 
dois loteamentos na freguesia, que no 

seu conjunto corresponderão a seis lo-
tes para casais jovens da freguesia. Es-
tão a decorrer os trabalhos de levanta-
mento topográfico para acertos das 
áreas dos lotes. 
 - Por ser uma freguesia que está 
mais distante do restante concelho, 
julga que acaba por perder notorieda-
de? 
 VC - Julgo que não! A localização de 
uma freguesia não é um fator que deter-
mina o ganho ou a perda de notorieda-
de. Os ganhos de notoriedade de uma 
freguesia aparecem pelo trabalho que lá 
é feito com o objetivo de a promover. E, 
neste aspeto, reitero que todo o traba-
lho desenvolvido pela junta se orientou 
no sentido de tornar a Ribeira Chã uma 
freguesia, não apenas mais conhecida, 

mas também mais visitada. Refiro, a 
título de exemplo, dois eventos da fre-
guesia, Festival da Malassada e as Gran-
des Noites de Fados, que, anualmente, 
trazem à freguesia muitas centenas de 
visitantes. 
 - O que gostaria que fosse feito na 
Ribeira Chã? 
 VC - Gostaria que o processo do 
loteamento, para os casais jovens, se 
iniciasse o mais breve possível. 
 - No próximo ano decorrerão as 
eleições autárquicas. Irá recandidatar-
se? 
 VC - Ainda não pensei no assunto. 
Falta mais um ano para terminar o meu 
mandato e quero terminá-lo bem. 
 

DL 
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 O presidente do Governo Regio-

nal dos Açores recusa que atribuam ao 
seu governo o título de “um mãos lar-
gas”. 
 Na verdade, sempre que aparecem 
estatísticas menos favoráveis em algu-
ma atividade ou variável económica, 
nos Açores, o governo rapidamente 
apressa-se a criar um programa de 
apoio recheado de dinheiro para distri-
buir por aqueles que são os lesados da 
sua deficiente governação. 
 Mas afinal, não deveria o governo 
estar contente por os Açorianos o cata-
logarem de “mãos largas”? Agora que 
se aproximam as legislativas regionais, 
esta crítica não é positiva para quem 
pretende ganhar as eleições? Então por 
que razão o governo não quer ser reco-
nhecido como um implacável distribui-
dor de dinheiros públicos na região. 
O problema parece residir noutra ques-
tão. Nos resultados.  
 De facto, a quantidade nem sempre 
é sinónimo de qualidade. O Governo 
Regional dos Açores sabe que desperdi-
ça milhões de euros, injetando-os de 
diversas formas na sociedade, mas não 
consegue resolver os problemas dos 
Açorianos, nem no presente, nem para 
o futuro.  
 Os resultados ficam sempre muito 
aquém daquilo que seria de se esperar, 
dado o volume de dinheiro envolvido.  
 A questão que se coloca também, é 
saber se ao fim de quase 20 anos de 
governação socialista, este governo 
ainda não aprendeu como se faz, ou se 
a falta de resultados, é propositada.  
 De facto, quanto mais dependente 
do Governo Regional, estiver a socieda-
de civil, mais facilmente é manobrada e 
chantageada, o que dá muito jeito, para 
obter bons resultados eleitorais. 
 No emprego, é o que se vê. Milhões 
de euros para programas de emprego e 
os Açores continuam com uma eleva-
díssima taxa de desemprego, muito 
dele jovem. 
 Claro que as pessoas ficam muito 
agradecidas ao governo, pelos progra-
mas de emprego, pois sempre levam 
um salário no final do mês. Mas tanto 
os jovens, como os adultos quando 
terminam os programas de emprego, 
ficam desempregados. 
 Isso porquê? Porque é preciso     
investir na economia da nossa região. É 
preciso investir nas nossas empresas. 

Essas é que são geradoras de empregos 
duradoiros.   
 Não é fechando as pessoas em    
armazéns, para não serem vistas sem 
trabalhar e pagando o salário, que vão 
resolver o problema do desemprego. 
 Para as estatísticas dá resultado, 
mas para os Açores, o problema do 
desemprego vai manter-se. 
 Na educação, outro falhanço. Mas 
dinheiro não falta. Fizeram-se autênti-
cos “Palácios da Educação” por estes 
Açores e os alunos continuam a ter dos 
piores resultados escolares do país, 
para além de um elevado nível de aban-
dono escolar. 
 Mais uma vez o dinheiro não resol-
ve tudo, pois o problema da educação e 
do sucesso escolar resolver-se com a 
colaboração dos pais, alunos e profes-
sores e não com obras de construção 
civil. 
 Na saúde igualmente. Temos exce-
lentes edifícios hospitalares, temos 
uma parceria público privada, no hospi-
tal de Angra do Heroísmo, que custa à 
região milhões de euros anualmente. 
 Mas as pessoas continuam anos à 
espera de uma cirurgia e de um médico 
de família. Enquanto isso, o governo vai 
substituindo os conselhos de adminis-
tração dos hospitais, para fazer esque-
cer a sua própria incapacidade de ges-
tão nesta matéria. Mais uma vez o    
dinheiro não faz tudo. 
 Por último falemos das empresas do 
sector público empresarial regional, 
que é outro bom exemplo de como se 
gastam milhões e não se obtém resulta-
dos. 
 Essas empresas estão sobre-
endividadas, não conseguem resultados 
positivos e não conseguem mais crédi-
to, se não tiverem avales e cartas con-
forto do Governo Regional. 
 São cerca de 1,9 mil milhões de   
euros de dívida a juntar à dívida da     
Região que espelha bem o quanto mãos 
largas este governo é. 
 É preciso aprender a fazer mais com 
menos, mas o atual governo regional, 
não é capaz de o fazer, pois está habi-
tuado a trabalhar com milhões e não 
liga aos tostões. 
 Talvez o processo da entrada das 
companhias low cost, nos Açores,     
pudessem ser um bom exemplo, para 
este governo regional, de como se faz. 
O GRA, que sempre preferiu alimentar 
a endividada SATA, em vez de permitir 
a entrada dessas companhias, agora vê 
o resultado que esta alteração criou 
nos Açores e está a ter na dinamização 
da economia, nomeadamente no sector 
do turismo, onde o governo também 
nunca acertou o passo. 
 É um sinal, que é possível fazer mui-
to com poucos recursos, haja inteligên-
cia. 

Mãos largas, resultados curtos 

Por: Rui Meneses 
——————————–—————–—— 

A memória que não se pode perder 

 No passado dia 9 de abril, assinalou-
se “Dia do Combatente”, data que foi 
comemorada no concelho de Lagoa, 
através da Delegação de Lagoa do Nú-
cleo de Ponta Delgada da Liga dos Com-
batentes. 
 No âmbito desta comemoração, o 
cemitério da Vila de Água de Pau rece-
beu a primeira cerimónia, sob o lema 
“Honrar os mortos em Combate no 
Ultramar”. 
 Mais tarde, com a colaboração das 
Forças Armadas, a data foi recordada 
junto ao “Monumento dos Combaten-
tes” no Jardim da Nossa Senhora da 
Graça, na freguesia de Nossa Senhora 
do Rosário. 
 “Cruzam-se histórias e episódios de 
guerra, da comissão em África ou dos 
feridos da companhia. Encontram-se 
antigos camaradas de armas. A 9 de 
abril evoca-se uma vez mais o Dia do 
Combatente. Os que foram esquecidos 
durante um regime e são agora evoca-
dos na honra da sua dádiva a Portu-
gal”. 
 Para Manuel Brandão, o presidente 
do Núcleo de Ponta Delgada, da Liga 
dos Combatentes, esta é uma data im-
portante de continuar a comemorar, 
para que a memória não se perca. 
 Em declarações ao Jornal Diário da 

Lagoa, o professor refere que esta data 
serve para mostrar às pessoas que vale 
a pena. “Nós cumprimos com o nosso 
dever pagando assim a divida com o 
nosso país”. 
 Manuel Brandão adianta que esta 
data serve ao mesmo tempo para jun-
tar, os indivíduos que um dia tiveram 
que cumprir uma lei e puseram o que 
de melhor tinham, ao serviço da pátria, 
ou seja, a própria vida. 
“Se hoje vivemos como vivemos, temos 
uma série de liberdades, que por vezes 
abusamos, deve-se essencialmente 
aqueles que, obrigados, tiveram de ir 
combater”, recordou. 
 Segundo refere, “é preciso não es-
quecer que dentro de 27 anos, Portugal 
assinala 900 anos da sua fundação, e 
muitas pessoas nem isso têm interiori-
zado. Há que ter orgulho desta funda-
ção”. 
 O Presidente do Núcleo de Ponta 
Delgada, da Liga dos Combatentes, des-
tacou ainda ser este um ato que serve 
igualmente para mostrar aos mais no-
vos que, “se existe um país, nós temos 
a obrigação de contribuir para o seu 
engrandecimento, e a cerimonia serve 
também para esse fim”, referiu. 

DL 

Comemoração do Dia do Combatente no Concelho de Lagoa. 

Comemoração decorreu junto ao “Monumento dos Combatentes” 

Fotos: DL 
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 A Escola Secundária de Lagoa (ESL), 
comemorou nos dias 12 e 13 de abril, o 
Dia Nacional do Estudante, sendo que 
estes as celebrações iniciaram com o 
hastear da Bandeira da Associação de 
Estudantes da Escola Secundária de    
Lagoa (AEESLG). 
 Nesse âmbito foram homenageados 
os antigos alunos falecidos da ESL, com 
um minuto de silêncio e a plantação de 
uma árvore no jardim da escola. 
 A cerimónia invocativa do Dia Nacio-
nal do Estudante, contou com a presen-
ça do Presidente da Associação de Estu-
dantes da Escola Secundária de Lagoa, 
André Furtado, do Presidente do Conse-
lho Executivo da Escola Secundária,    
Alexandre Oliveira, da Presidente da 
Câmara Municipal de Lagoa, Cristina 

Calisto Decq Mota e da Diretora Regio-
nal de Educação e Formação, Fabíola 
Cardoso. 
 Segundo, André Furtado, o Dia Naci-
onal do Estudante, comemorado no dia 
24 de março, representa uma “luta e 
homenagem” onde a educação é “de 
todos e para todos”. 
 O Presidente da Associação de Estu-
dantes, demonstrou todo o simbolismo 
e importância das 4 cores da Bandeira 
dessa mesma Associação, o verde sinó-
nimo de “esperança no futuro”, o ama-
relo que demonstra todo o otimismo, a 
cor vermelha representativa da 
“energia” de todos os alunos e finalmen-
te o azul, cor de “harmonia entre        
todos”. 
 Para os alunos da Escola Secundária 

de lagoa, a escola “é e sempre será a 
casa de todos nós”, sendo o lema da 
AEESLG, “marcar a diferença” e para 
André Furtado o objetivo é “marcar a 
diferença hoje na Lagoa, amanhã nos 
Açores”. 
 Segundo Alexandre Oliveira, os     
alunos devem ser “criativos, empreen-
dedores, ativos e participativos”, sendo 
que com a vontade de cada um “é que 
conseguimos fazer de vocês pessoas 
diferentes”. 
 O Presidente do Conselho Executivo, 
relembrou que os alunos têm o apoio da 
escola, da autarquia e de “um conjunto 
de pessoas” a pensar como podem     
conseguir fazer dos alunos pessoas     
melhores e profissionais ainda mais 
competentes. 
 Consequentemente a Edil lagoense    
relembrou que ser “estudante dá traba-
lho” mas que, num objetivo futuro, os 
alunos têm que ser apostas futuras, têm 
que desenvolver conhecimentos capa-
zes de se enquadrar em novas tecnolo-
gias e ciências, como é o caso do Tecno-
parque e do Parque de Ciências e Tecno-
logias dos Açores, “sem estudos vocês 
não se podem encaixar”. 
 Por outro lado, Cristina Calisto Decq 
Mota, convidou todos os estudantes a 
pensarem e a desenvolverem ideias 
para o Orçamento Participativo Jovem, 
para criarem “aquilo que faz sentido 
criar aqui na Lagoa”. 
 “Saibam por isso, que estão todos na 
Rota do Futuro”, finalizou a autarca    
lagoense. 

 A Diretora Regional de Educação e 
Formação, Fabíola Cardoso, afirmou que 
esta Associação de Estudantes revela 
uma “grande maturidade” pelo espírito 
de gratidão e de equipa que demonstra. 
 No entanto, para Fabíola Cardosa, a 
luta continua e ainda falta “um pedaci-
nho pequenino para ficarmos felizes” 
que é a capacidade de todos os alunos 
terem sucesso escolar, sendo importan-
te e fundamental que os alunos gostem 
de aprender e tenham vontade de     
melhorar a cada dia. 
 Um dos programas relembrados pela 
Diretora Regional, foi o ProSucesso,    
onde salientou toda a importância deste 
programa na luta e combate ao 
“insucesso escolar”, tendo por objetivo 
um “sucesso real” com o compromisso 
de cada aluno. 
 O convívio também foi marcado por 
diversas homenagens por parte da Asso-
ciação de Estudantes, destacando     
alguns alunos mas também condecoran-
do,    João Pinto da Liberty Seguros e a 
Presidente da Câmara Municipal de    
Lagoa, Cristina Calisto Decq Mota. 
 Esta celebração do Dia Nacional do 
Estudante terminou com dois momen-
tos culturais, nomeadamente um       
momento musical e de leitura, com a 
apresentação do livro de poesia “Versos 
Experimentados” da autoria do jovem 
estudante lagoense, Júlio Tavares Olivei-
ra. 

DL/AS 

Associação de Estudantes da Lagoa quer marcar a diferença 

Membros da Associação de Estudantes da Escola Secundária de Lagoa. 
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 O Cartaz do Festival Lagoa ComVida, 
edição de 2016, a decorrerá nos dias 1, 
2 e 3 de julho, na Frente Marítima do 
Portinho de São Pedro, na cidade de 
Lagoa, foi anunciado recentemente.  
 A banda internacional, mais concre-
tamente do Brasil Pollo irá dar inicio ao 
Festival. Já o segundo dia, contará com a 
banda nacional, os The Gift, que estão a 
assinalar 20 anos de carreira, sendo o 
último dia reservado à fadista portugue-
sa Carminho, encerrando o Lagoa      
ComVida de 2016. 
 Consequentemente, no dia 1 de   
julho, pelas 21h30, sobe ao palco os 
açorianos Urkesta Filarmoka, seguida do 
concerto dos Pollo e terminando pelo Dj 
oficial de Anselmo Ralph, The Machine. 
 Para o segundo dia do Festival Lagoa 
ComVida, decorrerá um passeio de bici-
cleta no Concelho de Lagoa com a oferta 
de um lanche, seguido por uma mega 
aula de Zumba. A banda regional, Deep 
Blue Project, dá inicio aos concertos da 
segunda noite do festival e o aguardado 
momento dos The Gift terá lugar pelas 
22h30, seguido do Dj nacional Steven 
Rod. 
 No último dia do festival, será reali-
zado um trilho pedestre na “Janela do 
Inferno” com o transporte e o lanche 
incluído, seguido às 14h00 pelo espetá-
culo infantil, Sónia e as Profissões, do 
participante do programa The Voice, 

Romeu Bairos e da cantora portuguesa 
Carminho. 
 Os bilhetes, que já estão à venda,  
têm o valor de 5 euros para o dia 1 de 
julho, 10 euros para o dia 2 de julho e de 
7.5 euros para o último dia. Um Passe 
Geral de pré-venda, até ao dia 30 de 
junho, estará à venda pelo valor de 10 
euros, para todos os espetáculos, à    
exceção do espetáculo infantil, que terá 
um custo de 5 euros para os adultos, 
sendo que as crianças até aos 12 anos 
não pagam. 
 A organização este ano do Festival 
Lagoa Comvida conta com algumas     
modificações, nomeadamente, pelo 
facto que no ano passado a organização 
foi exclusiva da Câmara Municipal de 
Lagoa, nesta segunda edição, a empresa 
All Events, associou-se em parceria à 
Câmara Municipal de Lagoa para promo-
ver o festival. 
 Assim sendo, esta entidade privada 
contratou os artistas e irá suportar os 
custos do Festival, sendo que a Câmara 
Municipal de Lagoa é parceira na dispo-
nibilização do espaço, nas condições de 
segurança, nas licenças necessárias para 
a realização do evento e na logística 
operacional. 
 “O nosso objetivo, é promover o 
nosso Concelho, do ponto de vista da 
animação junto da população jovem 
sobretudo”, salientou a Presidente da 

Câmara Municipal de Lagoa, Cristina 
Calisto Decq Mota. 
 O evento irá realizar-se no mesmo 
recinto do que no ano anterior, na Fren-
te Marítima do Portinho de São Pedro, 
que tem uma área de 8 mil metros qua-
drados, podendo acolher até vinte mil 
pessoas, sendo “um espaço aberto, que 
beneficia de uma vista privilegiada sobre 
o mar e sobre a nossa costa aqui da    
Cidade de Lagoa e depois goza de fáceis 

acessos em termos de circulação auto-
móvel e também para estacionamento”, 
referiu a edil lagoense. 
 Esta segunda edição teve em conta 
todas as gerações e uma especial aten-
ção para as crianças e para proporcionar 
um bom momento familiar com o espe-
táculo infantil, dedicado às crianças, 
Sónia e as profissões. 
 Outra novidade é a mudança de ima-
gem do Festival Lagoa ComVida, diferen-
te do ano anterior, que vem na sequên-
cia da mudança de imagem em relação a 
todo o Concelho, tentando enquadrar 
na nova imagem do Concelho. 
 “O objetivo subjacente é sempre a 
dinamização do nosso concelho. Quan-
do um pai vem ao concerto da tarde de 
domingo que temos, o nosso objetivo é 
que de manhã já tenha passado pelas 
piscinas, depois do festival possa ir    
jantar na Lagoa e até ficar para o        
concerto da Carminho à noite. Natural-
mente dinamizando quer as nossas    
zonas de lazer e turísticas, quer também 
a nossa gastronomia e os nossos restau-
rantes ou até mesmo os nossos espaços 
museológicos”, salientou Cristina Calisto 
Decq Mota, demonstrando que o Festi-
val Lagoa ComVida vem dinamizar todo 
o Concelho Lagoense e que é uma mais 
valia para a Cidade de Lagoa. 

DL/AS 

Festival Lagoa ComVida promete ser evento para todas as gerações 

Cartaz da edição de 2016. 
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 O concelho de Lagoa, recebeu a 
visita de um grupo de 20 crianças, entre 
os 9 e 11 anos, dos Estados Unidos, 
Estado de Rhode Island. 
 Segundo a autarquia, a visita come-
çou, acompanhada pela Presidente da 
Câmara Municipal de Lagoa, Cristina 
Calisto Decq Mota, com uma caminha-
da ao Monte Santo, na Vila de Água de 
Pau, para uma vista sobre toda aquela 
Vila e sobre a fronteira da terra e do 
mar sobre a Caloura, com breve rese-
nha histórica e lendária. 
 Seguiu-se uma visita à Mercearia 
Central Casa Tradicional, antes do     
grupo de crianças visitar a Escola Básica 
de Água de Pau, de modo a conhecer 
aquela excelente infraestrutura de ensi-
no, bem como puderam assistir e inte-
ragir nas atividades das turmas do       
1º ciclo daquela escola, partilha de   
almoço e recreio. 
 Já da parte da tarde, os alunos do 
Estado de Rhod Island, realizaram uma 
caminhada até à praia e parque de   
merendas da Baixa de Areia, zona da 
Caloura, seguindo-se uma visita ao   
Convento da Caloura, com explicação 
histórica e lendária daquele património 
cultural.  

 O grupo de crianças teve ainda a 
oportunidade de percorrer toda a costa 
marítima do concelho, num bordejo de 
barco, com início no Porto da Caloura, 
ida até ao ilhéu de Vila Franca do Cam-
po e regresso ao Porto dos Carneiros, 
passando e apreciando toda a orla ma-
rítima de Santa Cruz e Complexo Muni-
cipal de Piscinas. 
 Foi deste modo que o passado dia 
20 de abril, foi dedicado a conhecer 
parte concelho da Lagoa, além da parti-
cularidade que este grupo de crianças 
encontra-se hospedado na Pousada de 
Juventude de Lagoa.  
 Estas crianças são filhos e netos de 
emigrantes da ilha de S. Miguel e fazem 
a sua primeira visita á terra dos seus 
antepassados.  
 Com o intuito de firmar laços entre 
as comunidades, não só com a aprendi-
zagem da língua mas também com inici-
ativas como estas que ajudam a criar, 
desde cedo, a noção de que o mundo é 
realmente uma aldeia global, sendo 
que os Açores ligados a estas crianças. 
 

DL/CML 

As Festas do Espírito Santo 

1 
Festas de grandes valores 
Cheia de lindas maravilhas 

Que se fazem nas nove ilhas 
Nas nove Pérolas dos Açores. 

 
2 

Festas de grande alegria 
Que todos fazem ideia 

Desde a mais pequena aldeia 
Até à maior freguesia. 

 
3 

Estas festas de encanto 
Cheia de lindos Mistérios 

Que se fazem nos impérios 
Em honra do Espírito Santo. 

 
4 

Os Açores e o seu Povo 
Nas nossas ilhas queridas 
Nunca passam esquecidas 

Desde Santa Maria ao Corvo. 
 

5 
Todos os anos continua 

Muitos trazem suas lembranças 
Grande alegria das crianças 

Com os animais pela rua. 
 

6 
Lindo cortejo a festejar 
Estas festas de encanto 

Viva o Espírito Santo 
Diz o povo a cantar. 

 
7 

Nestas festas entretanto 
Que se  fazem nestes dias 
Em todas as mordomias 

Há sopas do Espírito Santo. 
 

8 
Uma tradição engraçada 
Que nos enche o coração 

Dão vinho, carne e pão 
Na mesa não falta nada 

Ate a massa sovada 
Faz parte da tradição. 

9 
Acreditem no Silvério 

Que vos diz com alegria 
Foi na ilha de Santa Maria 

Que se fez o Primeiro império. 
 

10 
Esta festa que hoje brilha 
Nestas lindas mordomias 
Passou de ilha para ilha 

Se espalhou pelas freguesias. 
 

11 
Essa graça que rodeia 

Nosso povo com encanto 
Até na mais pequenina aldeia 
Há festas do Espírito Santo. 

 
12 

Nosso povo em devoção 
Mantendo-se sempre fiel 

Cumprindo assim a tradição 
Da Rainha Santa Isabel. 

 
13 

De ano para ano é melhor 
Conjuntos, fados e cantadores 

Porque esta é a festa maior 
Que se faz nos Açores. 

 
14 

Nas aldeias e freguesias 
Escuta-se por todo o canto 

As nossa lindas folias 
Em Honra do Espírito Santo. 

 
15 

Esta festa avança 
Com o nosso povo amigo 

Desde a mais nova criança 
Ao velhinho mais antigo. 

 
16 

Desde os nossos antepassados 
Vem essa fé por destino 

Que sejam todos abençoados 
Pela graça do Divino. 

 
17 

Abençoai o meu Povo 
Livrai-nos da fome e da guerra 
Desde Santa Maria ao Corvo 
Aos quatro cantos da terra. 

 
18 

Não disse coisas a toa 
O que escrevi é verdade 

Em honra da Terceira Pessoa 
Da Santíssima Trindade. 

 
19 

Abençoai os Açores 
Ò Divino de canta canto 

Esse jardim de flores 
Em nome do Espírito Santo. 

 
 

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

Diário da Lagoa | Maio de 2016 

Crianças do Estado de Rhode   
Island, EUA, visitaram a Lagoa 

Fotos: CML 
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Operário da Lagoa nos 40 anos do Operário de Toronto 
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 A projeção que a Associação de Ve-
teranos do Clube Operário Desportivo 
(AVCOD) já arrecadou ao longo dos tem-
pos, já ultrapassa as fronteiras do pró-
prio território português. 
 O presidente da associação reforça a 
afirmação já dada anteriormente a este 
jornal que, a liberalização do espaço 
aéreo veio beneficiar os intercâmbios 
entre as equipas açorianas e as do conti-
nente português, o que tem vindo a 
acontecer com o aumento da realização 
de vários encontros. 
 Contudo, os intercâmbios que a 
equipa de veteranos da Lagoa tem reali-

zado já ultrapassa o nosso território, 
alastrando-se às comunidades de emi-
grantes. 
 Recentemente a equipa de vetera-
nos da AVCOD recebeu a equipa do   
Benfica de Brampton, do Canadá, que 
esteve de passagem por São Miguel. 
 Diz Paulo Eduíno que “receber uma 
equipa do Canadá não é para todos e, 
modéstia à parte, o nome do Operário já 
vai granjeando muita simpatia de outros 
clubes e vontade de fazer estes inter-
câmbios com o grupo da Lagoa. 
 Em outubro próximo, os veteranos 
do Operário irão participar na Gala dos 

40 anos do Operário FC of Toronto, e 
terá ainda tempo para retribuir este 
intercâmbio com Benfica de Brampton. 
 Esta passagem pelo Canadá, diz Pau-
lo Eduino, será um momento de união e 
reencontro de familiais e amigos. 
 A receção do Benfica de Brampton 
surgiu quase em final de época, que 
acaba por ter mais um balanço positivo. 
 Este ano, sem equipas inscritas em 
uma qualquer associação, o segundo 
torneio desta época do futebol de vete-
ranos de São Miguel foi organizado pela 
Associação de Veteranos do COD que 
teve como vencedor o Aguia dos Arrifes. 

 Os troféus de segundo e terceiro 
classificado foram entregues no interva-
lo do encontro amigável que decorreu 
na Lagoa entre o COD e o Benfica de 
Brampton, tendo sido entregue o troféu 
do 2º classificado ao União Micaelense e 
o de 3º aos anfitriões. 
 Um torneio que manteve as mesas 
cinco equipas que já haviam disputado o 
primeiro torneio sob a responsabilidade 
do Ribeirinha. Na classificação o 4º lugar 
foi exatamente para a equipa do Ribeiri-
nha e o 5º lugar ficou o Santo António. 
 

DL 

Os encontros entre as equipas de veteranos acabam geralmente na terceira parte, onde reina o convívio e a boa disposição. 

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

 O Clube Náutico de Lagoa (CNL) 
realizou, recentemente, a sua prova de 
canoagem intitulada “Taça Lagoa Ca-
noagem 2016”, que acontece no âmbi-
to das comemorações do aniversário 
da Cidade de Lagoa, sendo que, esta 
prova é homologada pela Associação 
Regional de Canoagem, integrando o 
calendário de provas de canoagem 
desta Associação para os Açores e o 
respetivo Campeonato de Canoagem 
de São Miguel.  
 A prova contou com a presença do 
Clube Naval de Ponta Delgada, Clube 
Naval de Vila Franca do Campo e Clube 
Naval de Rabo de Peixe, num total de 
20 atletas, dum universo de 30, desde 
infantis a veteranos. 
 Segundo Rui Dias, coordenador de 
canoagem do CNL, adiantou ao nosso 
jornal que o escalão de veteranos está 

a renascer, sendo que “cada vez mais 
as pessoas dedicam-se ao desporto e a 
canoagem é uma modalidade que tra-
balha as várias vertentes do físico além 
de ser bom para a saúde”. 
 Segundo referiu, verifica-se mesmo 
algumas pessoas que já adquirem os 
seus equipamentos. “É sem dúvida 
uma nova vertente que dá um novo 
dinamismo aos clubes”. 
 No clube da Lagoa são cerca de 15 
os atletas de canoagem, desde cade-
tes, seniores e veteranos. Com o cres-
cente que se tem vindo a registar, Rui 
Dias acredita que, no próximo ano, o 
clube possa ter um maior número de 
atletas desde cadetes a veteranos.  
 

DL 

A modalidade de canoagem está em expansão 

Vinte atletas, de quatro clubes participaram na Taça Lagoa Canoagem. 
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I Festival de Sopas no Cabouco 

 O Centro Social e Cultural do     
Cabouco realizou o I Festival de Sopas. 
 O Festival, que decorreu no edifício 
da Junta de Freguesia do Cabouco, 
aliou a vertente gastronómica à       
interação entre a comunidade, num 
espaço de convívio. 
 A instituição pretendeu assim    
mobilizar mais de uma dezena de    
grupos/associações e particulares, da 
freguesia do Cabouco, com a contribui-
ção de uma sopa, que esteve a concur-
so. 
 O objetivo deste “Concurso de    

Sopas” foi o de  sensibilizar os partici-
pantes, grupos e particulares, para o 
interesse cultural da confeção de       
sopas tradicionais, incentivando a sua 
participação e criatividade. 
 A receita do Festival de Sopas foi 
para ajudar o Centro Social e Cultural 
do Cabouco. 
 
 Classificação: 
1º lugar - Grupo Amigos de São Marti-
nho do Cabouco 
2º lugar - Grupo Teatro Os Tribo 
3º lugar - Casa do Povo do Cabouco  
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Participantes no I Festival de Sopas do Cabouco. 
Fotos: CML 
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NECROLOGIA 
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Freguesia de Água de Pau (Lagoa) 
 
Virgílio Cabral 
Nasceu: 22-08-1928 
Faleceu: 03-04-2016 

Freguesia de Santa Cruz (Lagoa) 
 
António Manuel Chaves Vital 
Nasceu:  15-04-1958 
Faleceu: 30-03-2016  

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 elemen-
tos desta esquadra.  
 
 28MAR16 - Foi detido em flagrante delito, por 
elementos das Brigadas de Investigação Criminal, um 
individuo do sexo masculino, de 28 anos, por tráfico 
de estupefacientes, tendo sido apreendidas 10.36 
doses de Haxixe e a quantia monetária de 20.90 Eu-
ros em numerário.  
 30MAR16 - No âmbito de diligências de investi-
gação, pela prática de um crime de furto, foi apreen-
dido um telemóvel, no valor de 70€, tendo sido iden-
tificada como suspeita da autoria do furto, um indiví-
duo, do sexo feminino, de 42 anos.  
 31MAR16 - Foi detido por desobediência, um 
indivíduo do sexo masculino, de 69 anos, após ter 
sido intercetado a conduzir um veículo automóvel, 
encontrando-se com a carta de condução apreendi-
da.  

 11ABR16 - Foi detido, um individuo do sexo mas-
culino, de 38 anos, por condução de veículo, sob a 
influência de álcool, com uma TAS de 2.07 g/l.  
 15ABR16 - Foi detido na sequência de um aciden-
te de viação, um indivíduo do sexo masculino, de 42 
anos, por condução de um veículo, sob a influência 
de álcool, com uma TAS de 1.45 g/l.  
 Foi detido por violência doméstica, um indivíduo 
do sexo masculino, de 39 anos, após ter agredido a 
cônjuge.  
 Foi detido, um indivíduo do sexo masculino, de 44 
anos, por condução de um veículo, sob a influência 
de álcool, com uma TAS de 1.69 g/l.  
 21ABR16 - Foi detido, um indivíduo do sexo mas-
culino, de 57 anos, por condução de um veículo auto-
móvel, sob a influência de álcool, com uma TAS de 
1,24 gr/l.  
 26ABR16 - Foi detido por violência doméstica, um 
indivíduo do sexo masculino, de 36 anos, após ter 
agredido a cônjuge 

___________________________________________________________________________________________

Freguesia de Nª Sª do Rosário (Lagoa) 
 
Pedro Gomes Fernandes 
Nasceu: 16-04-1942 
Faleceu: 06-04-2016 

Freguesia de Santa Cruz (Lagoa) 
 
Almerinda de Lurdes Torres 
Nasceu: 02-02-1922 
Faleceu: 11-04-2016 

 Mais uma vez Francisco fala 

de modo a que toda a gente en-
tenda. 
 Muitas vezes e de muitos    
modos, o Papa Francisco, têm -nos 
falado do drama dos refugiados, 
mas desta vez falou do modo mais 
percetível de todos com um gesto 
que vale mais do que todas as 
palavras que dele já escutamos. 
 Recentemente Francisco reu-
niu-se com os líderes ortodoxos 
gregos, na Ilha de Lesbos, para 
alertarem o mundo, através de 
uma declaração ecuménica, para o 

drama humanitário dos refugia-
dos. O documento foi assinado no 
final de uma visita que os três líde-
res religiosos fizeram a um campo 
de refugiados, naquela que é con-
siderada como a «Ilha da Solidarie-
dade», porque sabe acolher os 
milhares de refugiados que lá che-
gam diariamente, porque muitos 
seus atuais habitantes, por moti-
vos históricos conhecem bem o 
drama de serem forçados abando-
nar um país.   
 Mais uma vez o Papa não ficou 
pelas palavras ditas ou escritas, 
ainda que importantes, mas segu-
ramente menos eficazes do que as 
palavras feitas vida.  
 Francisco trouxe consigo, para 
o Vaticano, três famílias sírias, 
com um único critério de seleção, 
eram as que «tinham os papéis em 
ordem e era possível avançar». No 
mesmo campo existem refugiados 
Cristãos e Muçulmanos, todos, 
gente como a gente, que simples-
mente querem viver, ser pessoas, 
ser família, longe do horror da 
guerra. Por isso, na hora de      
acolher o facto destas doze pesso-
as serem Muçulmanas, não o fez 
recuar, porque Ele sabe, e relem-

bra-nos constantemente, que o 
nosso Deus tem um único nome: 
A.M.O.R., como canta Pedro Abru-
nhosa, num feliz poema seu, feito 
canção. 
 Quando se fala deste modo só 
não entende quem não quer. É 
por isso que faço minha a pergun-
ta da Jornalista do Expresso, Joana 
Azevedo Viana: «O que é que o 
mundo vai fazer com o gesto do 
Papa?» …Não sei!  
 A única certeza que tenho, é 
que este gesto do Papa, fez-me 
parar, pensar, rezar e renovar a 
minha mais íntima e verdadeira 
razão de existir: acolher e educar 
cada vez mais para o A.M.O.R. 
porque é Ele é a verdade, o cami-
nho e a vida para tudo e todos. A 
única solução, a única garantia 
eterna para um novo Céu e uma 
nova Terra.  
 E quando a força, o entusias-
mo, me faltar espero ter a cora-
gem de voltar à «Ilha da Solidarie-
dade» para reaprender de Francis-
co a passar da palavra dita ou    
escrita á palavra vivida, porque «o 
Palavra que se fez carne e habitou 
entre nós» é Jesus a minha forma 
de chamar o A.M.O.R. 

Muitos falam e não dizem nada.          
Ele fala e diz tudo! 
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Freguesia de Água de Pau (Lagoa) 
 
Maria Isabel Piques 
Nasceu: 05-10-1943  
Faleceu: 18-04-2016 

Freguesia de Nª Sª do Rosário (Lagoa) 
 
Pedro Miguel Vieira da Costa 
Nasceu:  13-12-1978 
Faleceu: 30-03-2016  

Freguesia de Nª Sª do Rosário (Lagoa) 
 
Maria Evelina Coelho da Câmara 
Nasceu: 28-02-1931 
Faleceu: 18-04-2016 

Freguesia de Santa Cruz (Lagoa) 
 
Maria Diamantina  
Nasceu: 04-08-1925 
Faleceu: 19-04-2016 

Por: Pe. Nuno Maiato 
——————————–—————–

Freguesia de Santa Cruz (Lagoa) 
 
Manuel Pereira Cabral  
Nasceu: 13-02-1946 
Faleceu: 24-04-2016 

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

desenvolvimentos e os relacionamentos 
mais profundos ajudam a entender o 
significado do passado. 

A nível profissional um novo ciclo co-
meça, permitindo encontrar aquilo de 
que necessita para o seu progresso e 
vocação pessoal.  
 

Touro (21/4 a 21/5) 
 
A vida afetiva evolui positi-

vamente, proporcionando um período 
mais prático e a auto expressão pessoal 
será uma prioridade. 

A nível profissional todas as questões 
de trabalho terão de ser tratadas com 
muita atenção, dedicação e competên-
cia. 

Gémeos (22/5 a 21/6) 

A vida afetiva progride tran-
quilamente e as ligações em curso po-
dem consolidar-se, impulsionando rela-
ções harmoniosas. 

A nível profissional esta fase é de mui-
tos afazeres, portanto, evite a dispersão 
e planeie as atividades com muito rigor. 

Caranguejo (21/6 a 23/7) 

A vida afetiva apresenta 
mudanças mais rápidas do que estava 
inicialmente à espera, contudo, não 
trave emoções e avance. 

A nível profissional poderão surgir con-
tactos, informações ou respostas que 
lhe trarão novas perspetivas para a sua 
carreira. 

Leão 24/7 a 23/8) 

A vida afetiva assinala diver-
gências familiares, mas os amigos orien-
tam e ajudam a superar acontecimen-
tos desagradáveis.   

A nível profissional tem de lutar ardua-
mente para afirmar os seus projetos, 
expandindo a criatividade e sabendo 
atender os outros.    
 

Virgem (24/8 a 23/9) 
 
A vida afetiva aponta novos 

caminhos e alguns problemas serão 
erradicados, abrindo novas perspetivas 
positivas. 

A nível profissional a conjuntura pro-
porciona-lhe um maior bem-estar ma-
terial e, absolutamente, entra numa 
fase mais próspera.   
 

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

lunática e romântica deve ser compati-
bilizada com uma postura realista e 
inteligente na forma de agir. 

A nível profissional quaisquer dificulda-
des são ultrapassadas com persistência 
e demonstrando as capacidades natu-
rais.   

Escorpião (24/10 a 22/11)  

A vida afetiva confere ins-
tabilidade, pelo que a melhor forma de 
evitar atritos é manter a calma e saber 
ouvir as outras pessoas. 

A nível profissional programe com mui-
ta atenção todas as atividades e exija 
esclarecimentos de todas as situações 
duvidosas.   

Sagitário (23/11 a 21/12) 

A vida afetiva intensa é 
sustentada pela paixão e, com criativi-
dade, atravessará um período extraor-
dinariamente jovial. 

A nível profissional alguém pode pôr 
em causa as suas opiniões, mas, nunca 
baixe os braços e persista nas suas idei-
as.   

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

precisa ser mais flexível e hábil no trata-
mento das questões amorosas, de for-
ma a melhorar as relações. 

A nível profissional esta fase é de gran-
de dinamismo e, trabalhando afincada-
mente, poderão surgir boas oportuni-
dades.   

Aquário (21/1 a 19/2) 

A vida afetiva permite dar 
continuidade a compromissos assumi-
dos e alguns acontecimentos potencia-
rão melhorias nas associações. 

A nível profissional é crucial quebrar a 
rigidez, para humildemente estar dispo-
nível a aceitar novos valores e conceitos 
diferentes.   
 

Peixes (20/2 a 20/3) 
 
A vida afetiva reflete luz e 

energia positiva, elementos essenciais 
para entender o verdadeiro “espirito” 
dos relacionamentos. 

A nível profissional terá elogios e incen-
tivos para continuar a trabalhar, em 
prol dum projeto coletivo ou ajuda hu-
manitária.  

HORÓSCOPO PASSATEMPO 

Descubra as 10 diferenças. 
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Labirinto - descubra o caminho correto. 
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Soluções dos passatempos da edição de abril de 2016 
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Diário da Lagoa recebe visita de crianças 

Continuam os problemas com o lixo na Rua da Fábrica. Fica uma vez mais o alerta para um proble-
ma que parece ser uma questão de fiscalização e de falta de civismo de algumas pessoas. 

 A conquista do 3º lugar do pódio por parte do 
Clube de Patinagem de Santa Cruz, na Taça de Portu-
gal, em Patinagem Artística, mereceu destaque na 
edição de maio de 2015, no Diário da Lagoa. Na sua 
primeira página, a publicação da Lagoa destacou 
ainda “Antero de Quental” com um suplemento no 
interior. O 3º aniversário da elevação de Lagoa a   
Cidade foi outro dos destaques. No interior, desta-
que para temas como o 20º aniversário do Clube 
Náutico da Lagoa, do Festival de Sopas em Água de 
Pau, assim como as comemorações do 25 de Abril na 
Cidade de Lagoa. 
 As Romarias Quaresmais foram recordadas com 
um Portfólio Temático sobre os Romeiros de Santa 
Cruz. O 3º aniversário de elevação de Lagoa a Cidade 
foi outro dos destaques da edição. 

Pub 
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——————————————————————————————————————————————————————————————————–—-————————

 No âmbito das atividades pro-
jetadas no seu Plano Anual de     
Atividades, o CATL do Centro Sócio 
Cultural de São Pedro, realizou 
recentemente uma visita à sede do 
Jornal Diário da Lagoa. 
 A visita surgiu na sequência do 
“Dia Mundial da Imprensa” e teve 
como principal propósito dar a 
conhecer a estas crianças a exis-
tência do jornal do nosso municí-

pio.  
 Segundo a professora respon-
sável pela visita, “o entusiamo foi 
uma constante, durante toda a 
visita, que foi orientada por       
Norberto Silveira, jornalista deste    
jovem meio de comunicação soci-
al”. 
 O mesmo grupo de crianças 
realizou uma visita ao local de im-
pressão deste jornal, a Tipografia 

Esperança, igualmente na Cidade 
de Lagoa.”  
 “A admiração e um certo       
encantamento foram bem visíveis 
nos rostos destas crianças ao     
tomarem conhecimento das anti-
gas maquinarias de impressão, 
realidade tão longínqua dos       
tempos das novas tecnologias a 
que estão habituados”, refere a 
docente. 

Foto: DR 

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