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Médico de Família

Mais de duas mil
vagas para utentes
por preencher
“Na saúde pública, todos nós fazemos parte dela, temos de ser participativos e estarmos alertas”, diz Paulo Margato ao DL.
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Cruz atuou no Algarve

Página 13

—————————————————————————--

Gravediggers
promovem festa solidária
- Pedir para dar -
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Atalhada FC garantiu a
manutenção na
II Divisão de Futsal
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O leitor do mês
Caros leitores a equipa da biblioteca apresenta como vencedora do concurso “O Leitor do Mês” do mês de
abril, do segundo ciclo, a aluna Vanes-

sa Pacheco, da turma do 5.º A.
Aos leitores vencedores dos demais
ciclos os nossos parabéns!

Entrevista a Vanessa Pacheco, vencedora do mês de abril.
Prof.ª Ana:— Bom dia Vanessa!
Vanessa: — Bom dia!
Prof.ª Ana: — Muitos parabéns por
teres participado no nosso concurso e
teres vencido!
Vanessa: — Obrigada!
Prof.ª Ana:— Como te sentes por teres
sido a leitora vencedora do segundo
ciclo?
Vanessa: — Eu sinto-me muito feliz
pois não estava à espera!…
Prof.ª Ana: — O que te levou a participar no nosso concurso?
Vanessa: — Eu gosto de ler desde a Pré
e as minhas professoras também sempre me incentivaram a ler e ,então,
quando soube do concurso quis concorrer.
Prof.ª Ana: — Onde gostas de ler?
Vanessa: — No meu quarto, porque é
silencioso e consigo concentrar-me
melhor na leitura.
Prof.ª Ana: — Ler para ti é importante?
Vanessa: — É muito importante porque aprendemos coisas novas e também faz-me sonhar.
Prof.ª Ana: — Por que razão escolheste
o livro A Aventura do Delfim?
Vanessa: — Eu escolhi esse livro porque adoro animais, principalmente
golfinhos, e deu-me uma lição de vida
Prof.ª Ana: — Por que gostas assim
tanto de golfinhos?
Vanessa: — Eles são muito divertidos,
muito fofinhos e são também muito
brincalhões.
Prof.ª Ana: — O que achaste da obra?
Vanessa: — Eu achei muito divertida e
fala do lixo que as pessoas colocam
para o mar e ainda dos perigos que ele
provoca na vida do Homem.
Prof.ª Ana: — Qual foi a parte da história de que mais gostaste?
Vanessa: — Eu gostei mais da parte em
que a mãe do Delfim mostrou-lhe a
orla costeira e explicou-lhe os perigos
do lixo no mar.
Prof.ª Ana: — E a parte de que menos
gostaste?
Vanessa: — Foi da parte em que a tartaruga Doroteia comeu por engano
sacos de plástico, pensando que eram
alforrecas, ela podia ter morrido se não
tivesse vomitado.
Prof.ª Ana: — O que farias para solucionar o problema da poluição marítima?

Vanessa: — Eu alertaria e chamaria a
atenção das pessoas para os perigos da
poluição marítima.
Prof.ª Ana: — Fizeste um bonito desenho da história na tua ficha de leitura.
Achas que a ilustração é importante
num livro? Justifica.
Vanessa: — Sim, porque explica melhor
a história.
Prof.ª Ana: — Quais são os teus livros
preferidos?
Vanessa: — Livros de aventuras, Histórias de amor, Livros sobre animais,
como por ex: A Aventura do Delfim.
Prof.ª Ana: — Costumas frequentar a
biblioteca da escola?
Vanessa: — Costumo ler e às vezes
faço trabalhos no computador.
Prof.ª Ana: — O que achas da nossa
biblioteca?
Vanessa: — É muito bonita e organizada.
Prof.ª Ana: — O que desejas ser quando fores crescida?
Vanessa: — Nadadora profissional,
porque eu pratico natação e entro em
competições.
Prof.ª Ana: — Consegues também imaginar-te a dedicar-te à escrita?
Prof.ª Ana: — Não sei.
Prof.ª Ana: — Na tua opinião os teus
colegas têm hábitos de leitura?
Vanessa: — Alguns deles têm, mas
muitos não se interessam porque preferem brincar e jogar no computador.
Prof.ª Ana: — Achas que poderás incentivar para a leitura esses colegas
que não gostam muito de ler?
Vanessa: — Eu vou tentar fazer o meu
melhor, tentar convencê-los a ler um
livro divertido, talvez sobre futebol ou
histórias de amor.
Prof.ª Ana: — Gostaria que completasses a seguinte frase: Um livro é…
Vanessa: —“…a minha vida”.
Prof.ª Ana: — Pensas continuar a concorrer no nosso concurso?
Vanessa: — Sim e eu vou dar o meu
melhor para voltar a ganhar!
Prof.ª Ana: — Muito bem! Como sabes
as férias aproximam-se e poderás aproveitar uns belos dias de praia na companhia de um bom livro!
Vanessa: — Pois é!
Prof.ª Ana: — Obrigada pela tua entrevista e até à próxima!
Vanessa: — Adeus!

———————————————————————————————————————————————————————–—————————————————————————————————–———————————————————-——
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Projeto Newton

3ª sessão do Projeto “Newton gostava
de ler” - Módulo 3- Creme de mãos
Nos dias 18,27 e 28 de abril, a
coordenadora da biblioteca escolar da
EBI de Água de Pau, Ângela Coroado,
procedeu à leitura expressiva do conto
“As mãos negras”, conto integrado no
livro Nós matámos o cão tinhoso, do
escritor moçambicano Luís Bernardo
Howana. Então, foi contada a história
de um menino que buscou incessantemente uma resposta que justificasse a
cor das palmas das mãos dos pretos ,
mãos mais claras do que o resto do
corpo. As respostas vindas de diversas
personagens, expuseram o preconceito
sofrido pelos negros e a sua condição
de colonizados servindo os seus
“patrões”, os brancos. Fazendo-se valer
da ironia e das respostas das personagens, a audiência foi conduzida a refle-

Fotos: EBI-AP

tir sobre a questão da discriminação
racial, fazendo-se prevalecer a ideia de
que todos nós somos iguais, independentemente da cor da nossa pele.
A partir da temática da pele, ou
mais propriamente da sua importância
ou não seja o maior órgão do nosso
corpo, foi desenvolvida uma experiência conduzida pela docente de físicoquímica, Hermínia Rodrigues.
Após a visualização e exploração de
um power point, os discentes, fazendo
uso de alguns objetos e líquidos: azeite,
água, gobelés de vidro, varetas de
agitação, espátula com colher, pipeta
de Pasteur, colher de chá, lanolina e
pectina, elaboraram um creme de
mãos com aroma a jasmim. E deste
modo, terminaram as sessões do
Projeto “Newton gostava de ler” deste
ano letivo

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

Clube Europeu - Visita a Londres
Na sequência das edições anteriores do projeto "Os Açores e a Europa",
que começou em 2013, com uma viagem a Bruxelas, com passagem, no ano
seguinte, por Paris e Estrasburgo, este
ano o Clube Europeu da EBI de Água de
Pau foi à cidade de Londres, conhecida
pelas suas características interculturais.
A viagem decorreu de 26 de abril a
1 de maio de 2016, com visitas a locais
emblemáticos como Sherlock Holmes
Museum, Madame Tussaud, Piccadilly
Circus, Buckingham Palace – Changing
of the guards, Big Ben, Tower Bridge, Natural History Museum, London
Eye, London Tower,, Shakespeare
Globe, entres outros. Em Londres os
alunos puderam refletir acerca conceito de "interculturalidade", entendendo interculturalidade como aceitar as

pessoas como elas vivem e entender os
seus costumes, formas de vestir, religião e tradições, sem mudar ou desvalorizar aquilo que é nosso, mesmo estando num país diferente. Nesta perspetiva, o olhar para a cidade de Londres,
uma cidade com mais de 7500000 de
habitantes e onde se falam cerca de
300 idiomas diferentes, foi, sem
dúvida, uma experiência única e extraordinária.
Pela aprendizagem, participação,
entusiasmo, motivação, trabalho e
dedicação dos alunos, pela ajuda e
colaboração dos pais e familiares, pelas
parcerias estabelecidas, pelo trabalho
desenvolvido pela equipa de colaboradores, pelo alcance pleno dos objetivos
propostos, este projeto foi avaliado
com a menção de EXCELENTE.

Fotos e texto de de José Carlos Pereira - Coordenador do Clube Europeu da EBI de Água de Pau
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Dando seguimento ao
artigo anteriormente publicado e no términus das
atividades desenvolvidas
com o projeto “Educação
Empreendedora: O Caminho do Sucesso”, a turma
de 4º. ano da EB1/JI Dr.
José Pereira Botelho recebeu a 27 de abril, na sua
escola, a personagem principal do projeto de empreendedorismo do 1º. ciclo,
o Gaspar. Este acompanhou-os durante 15 atividades à volta das 9 ilhas
dos Açores e ajudou-os a
serem mini empreendedores.
Os alunos cantaram e
dançaram os elencos da
música do Gaspar e colo-

caram em prática o jogo,
que construíram para o
momento final.
Este foi um projeto
realizado com grande
sucesso por ter cumprido
os objetivos delineados,
no qual os alunos demonstraram muito gosto e interesse.
Assim, o empreendedorismo surgiu do esforço
e paixão, por fazer algo
que gostamos, tornando o
trabalho em prazer e o
esforço recompensado.
Eu, como coordenadora deste projeto, só tenho
a acrescentar que “O
Caminho do Sucesso!”
também está no….

Fotos: EBI-L

Empreendedorismo no 1º ciclo - A aventura do Gaspar
Experiência
Motivação
Pessoas
Realização
Eficácia
Evolução
Negócio
Dinamismo
Esforço
Determinação
Organização
Recriar
Ideias
Sucesso
Mentor
Oportunidade
Mafalda Rosa, coordenadora do projeto.

Canta comigo, Leio contigo
Sessões em duas
Creches e Jardins de
Infância do concelho
No dia 18 de abril, estava prevista a
deslocação de um grupo de crianças
das creches e jardins de infância “O
Ninho”, da freguesia do Cabouco e “O
Pardal”, da freguesia de Nossa Senhora
do Rosário, à Biblioteca da EBI de
Lagoa para assistirem a uma sessão de
histórias contadas e cantadas pelas
dinamizadoras do projeto “Canta comigo, Leio contigo”.
Todavia, as crianças viram-se impe-

didas de se deslocarem àquele espaço,
no primeiro caso, devido à falta de
transporte e, no segundo, devido à
chuva abundante que se abateu sobre
a Lagoa nesse dia e que não permitiu
que as crianças se deslocassem a pé à
EB 2, 3 Padre João José do Amaral.
As crianças estavam entusiasmadas
com a espetativa da atividade e, as
docentes responsáveis pelo projeto,
resolveram não as deixar à espera, deslocando-se elas às referidas creches e
jardins de infância. ´
Ana Páscoa, coordenadora da
Biblioteca Escolar

Creche e Jardim de Infância “O Pardal”
Ainda no dia 18 de abril, as dinamizadoras do projeto, Alda Casqueira Fernandes e Ana Bela Cura, deslocaram-se ao “Pardal”, onde as esperava um grupo de
crianças bastante animadas e bem dispostas que colaboraram de forma entusiasmada na atividade.

Creche e Jardim de Infância “O Ninho”
No dia 22 de abril, foi a vez de as dinamizadoras do projeto se deslocarem ao
Cabouco, à Creche e Jardim de infância “O Ninho”, onde as crianças, ouviram contar e cantar novas histórias, nas quais puderam participar de forma ativa e que
aplaudiram efusivamente. Desta forma, as histórias e cantigas das duas dinamizadoras do projeto “Canta comigo, Leio contigo” chegam, não apenas às escolas
públicas, mas também a Instituições Particulares de Solidariedade Social, como é
o caso das referidas.

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

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

Clube de Leitura

Alunos visitaram a Feira do Livro

No dia 29 de abril, os alunos do
Clube de Leitura da EB 2, 3 Padre João
José do Amaral, deslocaram-se à Biblioteca Municipal Tomaz Borba Vieira a
fim de visitar a VIII Feira do Livro, onde
contactaram com livros de diversas
editoras.
Os alunos puderam ainda percorrer
diversas salas do Convento dos Franciscanos onde estavam patentes diversas
exposições, subordinadas ao tema “Das
artes ao artesanato contemporâneo”,
divulgando trabalhos na área do artesanato contemporâneo, exposições de
pintura e peças de escultura.
Foi uma atividade enriquecedora,
que permitiu aos alunos contactar com
livros de diversas temáticas e percorrer
o espaço do convento, então transformado em local de exposição de artesa-

nato e arte.

Teatro na Biblioteca
Os alunos do Clube de Leitura apresentaram, no dia 10 de maio, na Biblioteca da EB 2, 3 Padre João José do
Amaral, a peça de teatro “Vem aí o Zé
das Moscas” da autoria de António
Torrado.
A esta apresentação assistiram as
turmas B, C e D do 5º Ano. Foi um
momento de alegria, tanto para os alunos que a ela assistiram, como para os
“jovens atores”, que ensaiaram durante
as várias sessões semanais do Clube de
Leitura para proporcionar momentos
divertidos e de boa disposição.
Alexandra Castela e Ana Páscoa, dinamizadoras do Clube de Leitura
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Um museu a céu aberto

Por: Rui Meneses

——————————–—————–——

S

e há coisa que este governo fez,
continua a fazer e se prepara para fazer
ainda mais, é museus. Apesar desta
manta de museus, gostaria de concentrar a minha crónica, em apenas três
destes ilustres espaços deste governo
Regional.
MUSEU I - Um museu, já feito, que é
o centro de arte contemporânea, construído na cidade da Ribera Grande, um
museu que se vai fazendo aos poucos
(recuperando), que é o museu Carlos
Machado, na cidade de Ponta Delgada e
por último a Casa da Autonomia, que
vai ser implantado no Palácio da Conceição, também em Ponta Delgada.
O museu de artes contemporâneas,
inaugurando o ano passado na cidade
da Ribeira Grande, é certamente um
excelente cartaz turístico para os
Açores, em especial para a ilha de São
Miguel. No entanto, poucos são aqueles
que se lembram do seu custo, muitos
menos serão aqueles que se preocupam
com os custos de exploração do mesmo.
Sem crer ser acusado de ter uma
visão economicista das coisas, como
agora se usa dizer sempre que alguém
faz contas, mas tentando dar uma ideia
da grandeza dos números, aqui fica um
quadro que mostra qual o valor que a
região teve de desembolsar para instalar nesse museu, quatro portas:

As conclusões deixo para os leitores.
MUSEU II - Já em relação ao museu
de Carlos Machado, a situação é diferente. Aquele que sempre foi o museu
da cidade de Ponta Delgada foi deixado
ao abandono durante vários anos.
Por birra, certamente, o Governo Regional, embora tenha criado vários espaços
museológicos à sua volta, sinal que o
problema não era falta de dinheiro,
nunca teve pressa em efetuar a recuperação do edifico mãe do museu Carlos
Machado.
Só perante a insistência das populações e da oposição, o governo decidiu
reconstruir o edifício, embora em duas
fases, tendo sido adjudicada até agora
apenas a primeira fase. A outra ficamos
a aguardar.
MUSEU III - Mas a menina dos olhos
do atual governo Regional é a Casa da
Autonomia, que é outro museu que vai

surgir no Palácio da Conceição, no Largo
2 de Março.
Já foram transferidos os funcionários que trabalhavam neste edifício, no
sentido de se iniciarem as obras.
Aqui, a obra não será efetuada por fases
e já há muito tempo que está a ser preparada. Segundo consta até a responsável pelo museu e os funcionários estão
já escolhidos.
Já no plano do Governo, apresentado na Assembleia Regional, para o ano
de 2016, constava uma dotação de
2,555 milhões de euros para esta obra.
Lembre-se que esta obra, era a terceira maior obra, em dotação, inscrita
neste plano para a ilha de S. Miguel, a
saber:
1ª - Construção de novas instalações
para a EB1,2/JI Gaspar Frutuoso com
uma dotação de 14.600.000 euros
2ª - Construção de novas instalações
para a EBI Canto da Maia com uma dotação de 6.500.000 euros
3ª - Casa da Autonomia com uma dotação de 2.555.000 euros.
Porém, não se pense que o custo
desta obra se ficará por aqui. De acordo
com o Gabinete de impressa do Governo Regional, a obra já foi adjudicada por
um custo base de 3,1 milhões de euros.
Claro que dependente das derrapagens
e já agora, do tipo de portas que vão ser
instaladas, poderá ter um custo muito
superior.
Outros Museus…
Mas, infelizmente as noticias que
temos assistido ultimamente, nos diversos órgãos de comunicação social,
levam-nos a crer que o governo se
prepara para abrir mais museus, fruto
do seu desempenho.
O primeiro que parece estar prestes
a surgir, é o museu do Açúcar e do
Álcool.
Desde que o Governo iniciou a sua
intervenção na Sinaga, que as coisas
ficaram bem pior para a empresa.
Fruto de algumas operações contabilísticas, nomeadamente valorizando
património que todos sabem que está
obsoleto, o governo consegui passar
entre os pingos da chuva, deixando a
mensagem, para a opinião pública que
as coisas estavam a melhorar na empresa.
Como se isto não bastasse o governo desencorajou os comerciantes
locais, a adquirir açúcar no continente
ou no estrangeiro, atribuindo-lhes
subsídios, porém:
Os prejuízos apresentados pela
SINAGA, triplicaram em relação aquilo
que eram.
As vendas de baixaram.
O Açúcar que antes era, na sua
maioria de beterraba, produzida em
S. Miguel, agora é, na sua maioria,
importado.
A empresa não tem tesouraria que
lhe permita continuar a sua atividade.
A empresa não tem açúcar para
vender.
Qual o Futuro da SINAGA? E das
outras empresas publicas regionais?
O Governo Regional prepara-se para
transformar os Açores num Museu a
Céu Aberto…

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-
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Somos Escuteiros
Somos escuteiros, à onze anos, à
mais de metade da nossa vida e orgulhosos por tal.
Muitas vezes trocamos descanso
por serviço e ajuda com os mais novos,
o estilo e a roupa limpa por suor e terra
à mistura, as noites de festa com os
amigos por acampamentos em família,
a roupa da moda por camisa, uns calções e um lenço ao pescoço. As várias
idades e cores, a experiencia e a maturidade, a vivência do escutismo. Como
também os momentos bons, as lagrimas de emoção, uma perna partida e a
cabeça com pontos. Tudo se torna inesquecível porque é vivido com intensidade!
Encontramo-nos em quase fase
final, citando assim esta canção: Pega
na tua vara e vai servir caminho no sentido verdadeiro, faz do teu lema não
desistir e ser como um escuteiro.
Força, fé e grandes laços de amizade, terminando assim com as palavras
de B.P: “ Deixa o mundo melhor que
aquilo que encontraste.” Ser escuteiro,
é ser feliz. Escuteiro uma vez escuteiro
até fechar os olhos pela ultima vez.
Caminheira Joana Raposo
Caminheiro Nuno Almeida

Espaço do Agrupamento de
Escuteiros 1920 de Santa Cruz

————————————————————————————————————–

Ribeira Chã trabalha o futuro
não esquecendo o passado
No âmbito da celebração comemorativa do quinquagésimo aniversario
da elevação da Ribeira Chã a Freguesia,
assinalado a 18 de maio, o Centro de
Catequese e Cultura na Ribeira Chã,
recebeu a sessão solene com a entoação dos hinos dos Açores, Lagoa e
Ribeira Chã, pelo Grupo Coral da
Freguesia.
Várias entidades receberam uma
distinção honorifica, nomeadamente
os antigos Presidentes de junta, José
Lourenço, Eduardo Bento, João Galego,
Germano Couto e Albertina Oliveira.
Receberam ainda, um voto de louvor,
Manuel Clemente de Almeida e o
Centro Social e Paroquial da Ribeira
Chã. Sendo que Pe. João Caetano Flores, foi homenageado como cidadão
honorário.
Para a Presidente da Junta de
Freguesia da Ribeira Chã, este momento é muito importante, sendo o
“culminar de vários anos de trabalho,
dedicado às pessoas da Freguesia, com
um enorme trabalho deixado pelo Pe.
João Caetano Flores, pelos exPresidentes de Junta, por todas as instituições que fazem parte da Freguesia
da Ribeira Chã, que se hoje estamos
aqui foi devido a essas personalidades,
essas instituições fazem da Freguesia
da Ribeira Chã aquilo que ela é hoje”.
Segundo Vitória Couto, a Freguesia
da Ribeira Chã, apesar de alguns jovens
terem saído da mesma, é uma Freguesia que tem “grande projeção para o
futuro”, sendo que um loteamento

para jovens casais será investido em
parceria com a Câmara Municipal de
Lagoa.
Consequentemente, o objetivo da
Freguesia será de fixar os jovens, em
prol do crescimento da mesma, assim
sendo a Ribeira Chã irá investir em
atividades culturais, divulgar e trazer
novos eventos, cursos de formação e
novas tecnologias.
No entanto, essas inovações serão
feitas mas sempre mantendo viva a
tradição, “trabalhar o futuro não
esquecendo o passado”.
A Presidente da Freguesia da Ribeira Chã, em declarações ao Diário da
Lagoa, salientou que a Freguesia é acolhedora e sabe receber os seus turistas. “Os turistas vêm cá nos visitar porque temos um trilho pedestre, temos
casas rurais e as pessoas gostam do
silêncio da Freguesia, da paisagem
lindíssima que nós temos para sentir a
natureza e estar em contato com a
natureza e assistir a alguns eventos
como é o caso do Festival das Malassadas ou da Noite de Fados”, referiu
Vitória Couto.
Na exposição fotográfica, “50 anos,
50 fotos”, a dificuldade foi realmente
escolher apenas 50 fotografias, escolhemos as fotos mais emblemáticas da
Freguesia, foi um pouco difícil porque
foram vários os momentos que a
Freguesia teve na sua história, com
várias festividades, várias inaugurações”.
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Gravediggers promovem festa solidária na Lagoa

Entrega dos donativos ao Centro Social e Cultural da Atalhada.
O clube de motards Gravediggers,
com sede na Lagoa, promoveu sextafeira, a 13 de maio, um encontro solidário. Este evento, que decorreu no
Clubhouse Gravediggers, contou com
música e foi aberto ao público em geral.
O objetivo foi angariar bens alimentares que foram entregues ao Centro
Social e Cultural da Atalhada, na Cidade
de Lagoa, para as pessoas mais necessitadas.
Assim sendo, o Clube de motards
Gravediggers, é um Clube não federado,
composto por vários amigos, amantes
das motas, e que se tratam por “irmãos”
sendo esta a segunda família de cada
membro.
Para Valter Raposo, Presidente do
Clube de motards Gravediggers, “às
vezes o número não é o ideal, é melhor
sermos poucos, mas bons”, recordando

que anteriormente o clube já teve cerca
de uma centena de membros.
No entanto, para se tornar num
Gravediggers, é preciso “respeitar certas
regras, ter gosto, respeito, é uma questão de compreensão”, explicou Valter
Raposo. Assim sendo, um novo membro
dos Gravediggers tem que corresponder
a uma serie de requisitos, onde existe
uma “recruta” e finalmente todos os
membros têm que estar de acordo para
aceitar um novo membro ao clube.
Para os Gravediggers, a diferença
entre eles e outros clubes de motards, é
que as “cores” do seu clube não podem
ser “compradas, têm que ser merecidas
pelo trabalho”. Pois pertencer aos
Gravediggers “é um bocadinho mais do
que um passatempo”, é uma verdadeira
família onde “se um cai, caiem todos, se
um vai, vão todos”.

“Somos um clube um bocadinho
reservado, mas com as nossas portas
abertas à população em geral. À sextafeira, estamos aqui e apesar de sermos
reservados, temos as portas abertas ao
público e a quem quiser vir, é muito
bem-vindo”, salientou o presidente dos
Gravediggers.
Os Gravediggers existem desde
1997, sempre com a vertente de solidariedade, sendo o lema do clube: “Pedir
para dar”.
No que diz respeito à angariação de
produtos alimentares, foi o primeiro
evento solidário organizado para esse
fim, mas o clube de motards já angariou
outros bens, nomeadamente cadeiras
de rodas, camas especiais e um computador para uma criança com necessidades especiais.
Segundo Valter Raposo, cada vez
existe menos rivalidade entre os diferentes clubes de motards, pois se o
objetivo é ser solidário, então todos
devem participar independentemente
da pertença a um clube diferente. E
prova disso, foi que praticamente todos
os clubes de motards de São Miguel
estiveram presentes no evento solidário
organizado pelos Gravediggers.
Para Nuno Martins, Presidente do
Centro Social e Cultural da Atalhada, os
bens alimentares irão ser distribuídos a
lagoenses carenciados e desfavorecidos.
Inicialmente, o Centro Social e Cultural da Atalhada, surge como um projeto
de luta contra a pobreza, visando a recuperação da população e zonas em risco.
Com uma vertente na área das forma-

ções, com a carpintaria, pastelaria e
artesanato e uma componente de apoio
social, a nível de habitações degradadas
às pessoas e famílias do Concelho de
Lagoa.
Atualmente, o projeto evoluiu e conta com diversas valências, divididas em
quatro departamentos: Administrativo;
Educativo, com uma creche e uma rede
de cinco ATL’s espalhadas pelas cinco
Freguesias do Concelho; EconomiaSolidária composto pela carpintaria,
cooperativa de artesanato e pastelaria
e; a Ação Social e Integração composto
por um centro de convívio de idosos.
Consequentemente, o Centro Social
e Cultural da Atalhada, conta com cerca
de 50 colaboradores e com o apoio de
diversas associações.
A parceria com os Gravediggers
surgiu através “de uma conversa informal, aliás como é habito desta própria
associação”, salientou Nuno Martins.
“Disponibilizamo-nos para, em colaboração com os Gravediggers, conseguir
levar este esforço deles, que é bastante
meritório, para junto das pessoas que
mais precisam”, salientou o Presidente
da associação.
Finalmente, o Clube de Motards
Gravediggers, adiantou que a partir deste evento, todas as sextas-feiras 13, serão realizados eventos de cariz solidários, relembrado o lema: “Pedir para
dar”.
DL/AS
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Festival Zarpar pretende envagelizar pela arte e alegria
O Multifestival Zarpar, da Ouvidoria
de Lagoa, irá decorrer nos dias 8, 9 e 10
de julho, no Convento dos Franciscanos
na Cidade de Lagoa.
Trata-se de um festival que serve
como forma de evangelizar pela arte,
segundo referiu o Pe. Nuno Maiato que
falava na apresentação da 2º edição do
Zarpar.
Nuno Maiato explicou o significado
da palavra Zarpar, que é levantar o ferro, levantar a âncora e partir, “nós aqui
junto ao mar na Lagoa, a palavra zarpar
faz a ligação entre a cidade e o evangélico, onde o objetivo é de levar a mensagem a todas as pessoas”.
Segundo o Pe. Nuno Maiato, “jovens
cristãos e as suas famílias podem mostrar a fé de um modo alegre, de um modo contemporâneo”.
Durante os três dias de Festival, a
evangelização pela arte da ouvidoria de
Lagoa, irá decorrer entre as 18h e as
24h, com bar, secretariado, brindes,
rifas e um ponto de primeiros socorros.
Por outro lado, irá decorrer durante
todo o festival, a Bíblia Moov, um festival de vídeo promovido em parceria
com a Sociedade Bíblica, uma Feira do
Livro, exposições, artesanato, animação
infantil e jogos tradicionais.
Para além da evangelização pela
arte, o Zarpar também permite a cele-

bração da alegria, com a atuação de
diversas charangas, workshops, teatro,
cais de oração, dança, atuações musicais
e Stand-up comedy.
Apesar de alguma dificuldade financeira no ano anterior, “os objetivos de
envolver os jovens da ouvidoria e jovens
e adultos de outros sítios, foram alcançados. Tivemos uma participação satisfatória para uma primeira edição. A única coisa de facto que não foi tão boa, foi
conseguirmos as verbas que desejávamos, mas houve um benfeitor que estava na retaguarda caso nós não conseguíssemos fazer receita suficiente, essa
pessoa avançaria com aquilo que falhava. Nós não podemos deixar de fazer as
coisas por causa do dinheiro”, referiu
Pe. Nuno Maiato em declarações ao
Jornal Diário da Lagoa.
O fim de semana de festa irá coincidir em simultâneo com a IV Peregrinação Diocesana dos Acólitos, assim sendo
acólicos de diversos sítios virão participar no Zarpar.
Confirmados neste momento para o
Multifestival Zarpar, estão os Seminaristas Episcopal de Angra, o brasileiro Ivanildo Silva, com o seu espetáculo de
Stand-up Comedy “Viver de Rir” e a Irmã
Maria Amélia Costa, do Faial, pioneira
na evangelização pela musica, que será
acompanhada por dois músicos do pro-

Apresentação da segunda edição do Festival Zarpar.
jeto musical “os Mendigos de Deus”.
Apesar do Festival Zarpar, coincidir
no mesmo fim de semana do que outros
eventos da ilha, o objetivo da organização do Zarpar pretende “cativar os jovens que não vão participar nessas duas
iniciativas porque estes estão disponíveis e portanto poderão vir”.
Tal como no ano anterior, irá decorrer um sorteio de um fim de semana
para 4 pessoas a Fátima, com viagem

Foto: DL

aérea, estadia e alimentação.
Por fim, segundo o Pe. Nuno Maiato,
“da nossa parte o Zarpar só vai crescer,
agora nem tudo depende de nós, mas
pela nossa vontade é para haver uma
terceira edição, é para continuar e crescer”.
DL/AS
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2300 vagas para utentes sem médico de família na Lagoa

Unidade de Saúde de Lagoa com prolongamento do horário de atendimento com benefício para a população.
A Unidade de Saúde de Lagoa esteve
recentemente, através da deslocação de
um administrativo nas freguesias do
Cabouco e Ribeira Chã, para que a população, destas duas freguesias, que não
têm médico de família, se pudessem
inscrever.
Segundo o Diretor Clínico do Centro
de Saúde de Ponta Delgada e Lagoa,
privilegiando a proximidade, aquela que
é uma das armas fortes da medicina
geral e familiar, e considerando que
rede de transportes não é a mais desejável no concelho, a população destas
duas freguesias teve assim esta oportunidade, ficando as duas freguesias com
os utentes todos inscritos.
Isto numa altura em que existem
cerca de 2300 vagas para utentes sem
médico de família no concelho de Lagoa,
estando neste momento a Unidade de
Saúde a contactar os utentes para que
se inscrevam o que, segundo Paulo
Margato, acaba por ser um paradoxo em
relação ao que vinha acontecendo.
O Diretor Clínico referiu ainda que só
em Água de Pau, estão ainda 350 vagas
por preencher.
Em declarações ao Jornal Diário da
Lagoa Paulo Margato recorda que, há já
algum tempo, tem vindo a ser feita uma
atualização das listas de utentes, sendo
este um processo contínuo e que não se
fica por aqui. “Temos vindo a excluir os
utentes já falecidos e os que estão em
duplicação”.
O médico esclarece que, ao contrário
do que por vezes se afirma, não estão a
ser excluídos aqueles utentes que eventualmente há já algum tempo não tem
consultas com o seu médico de família.
Atualmente na Unidade de Saúde de
Lagoa estão 14 médicos.

Centro de Saúde de Ponta Delgada e
Lagoa.
O novo horário decorre desde o
início do ano e tem trazido benefícios à
população deste concelho.
Recorda que todos os dias há consultas, com um medico até às 19h00 para
atender quem não tem medico de família.
Há um novo sistema de receituário
crónico, tendo os utentes a sua nova
receita em 48 horas, existindo um médico que diariamente vê os pedidos. Um
sistema que está implementado desde
2015, e com resultados extremamente
positivos e que veio descongestionar o
próprio atendimento.
Paulo Margato diz que é necessário
ensinar as pessoas como utilizar o serviço hospitalar, e estas estão colaborantes
existindo uma nova postura face ao
serviço prestado.
O responsável clínico recorda que,
todo o melhoramento que tem sido desenvolvido na Unidade de Saúde de
Lagoa tem sido possível através do
empenho de todos os intervenientes,
médicos, enfermeiros, administrativos.
Atualmente existe na Lagoa cuidados
domiciliários mais desenvolvidos e em
funcionamento, uma carteira de serviço
desde psicologia clínica, nutricionista
assim como uma psicóloga que faz serviço nesta unidade.
A Lagoa tem também neste momento medicina dentária de manhã à noite,
algo que anteriormente também não
existia, com destaque também para a
prevenção nas escolas, com o serviço de
saúde escolar.

Prolongamento do
horário em benefício
da população
A Unidade de Saúde de Lagoa funciona atualmente até às 19h00, ao contrário do que acontecia recentemente que
encerrava os serviços pelas 16h00.
Esta foi uma conquista segundo
afirmou ao Jornal Diário da Lagoa, Paulo
Margato, tendo sido uma promessa feita
e cumprida, realça o Diretor Clínico do

Drº. Paulo Margato ao DL.

O médico diz que as mudanças fazem
-se com as pessoas, e nos cuidados
médicos fazem-se com os profissionais e
só com o seu empenho é possível ter as
mudanças atuais no sistema de saúde e
na saúde prestada aos utentes neste
concelho.
Profissionais que foram sensibilizadas pela falta de cuidados que havia na
Lagoa e daí o melhoramento, recordou,
destacando igualmente o trabalho de
parceria com a Câmara Municipal de
Lagoa que tem sido um bom parceiro
nos projetos de saúde.

Água na Lagoa é
recomendada para
consumo púbico
A água da rede pública, distribuída
no concelho de Lagoa, é excelente para
consumo humano, sendo que existe
uma salubridade recomendada a todos
os níveis. A garantia é dada pelo Delegado de Saúde de Lagoa que, em entrevista ao nosso jornal, refere que a Saúde
Publica neste concelho está boa e recomenda-se.
Segundo Paulo Margato, as águas
são altamente controladas e recomenda
-se o seu consumo sem qualquer tipo de
reserva.
O Delegado de Saúde falava em
entrevista ao Jornal Diário da Lagoa, a
propósito do estado da saúde pública no
concelho.
Segundo referiu, na Lagoa, existem
problemas comuns sendo que, há uns a
anos a esta parte, neste concelho
assumiu-se uma política de resolver e
tomar de frente o grande flagelo que são
as toxicodependências.
“Atualmente não se pode afirmar
que não existem que existem, mas a
verdade é que já existiram muitos mais”.
Recorda o médico que neste concelho tem sido desenvolvido um trabalho
de fundo, num trabalho conjunto entre
várias entidades, onde se tem participado ativamente no tratamento e na reinserção laboral dos casos de sucesso, o
que por si só “são meio caminho andado”.
Segundo referiu, basta comparar os
dados da própria PSP onde os pequenos
delitos “caíram brutalmente na Lagoa

nos últimos anos”, sendo que a sua
maioria estava ligada a toxicodependentes, o que é demonstrativo que o programa implementado está a funcionar.
Mas Paulo Margato recorda que
quando se fala em drogas, este é um
universo muito lato. Existem outros
tipos como as drogas prescritas, como
por exemplo os antidepressivos em que,
segundo diz, são um problema de saúde
pública. E depois existe outro tipo de
droga que acaba por ser aceite publicamente e até culturalmente, que é o álcool.
“O álcool está a ser alvo, na Lagoa,
de uma política interventiva muito específica, por um programa que o próprio
município está a desenvolver”, recorda o
médico que este problema acarreta
problemas familiares e sociais, até a
perda de rendimentos de subsistência.
Paulo Margato admite ser uma situação nada fácil de resolver até porque,
acaba por não ser um problema individual, mas sim inclusive familiar e é preciso oferecer algo a estas pessoas para
resolver este problema.
“No alcoolismo, em família, nunca há
um caso único e há que atuar para que
esta ou aquela família fique fora deste
problema. Este é um trabalho que está a
ser feito por uma equipa multidisciplinar”, recorda.

Controle apertado na
saúde pública
Em termos de hotelaria, na Lagoa
não tem havido qualquer problema de
realce, existe inclusive referências hoteleiras, na restauração, todas elas muito
controladas, com uma periodicidade
muito curta por parte da Delegação de
Saúde.
Refere o Delegado de Saúde as unidades hoteleiras do concelho são de
referência e cumprem com todos os
critérios de qualidade e segurança exigidos por lei.
Ao nível dos vendedores ambulantes,
a Lagoa promove todos os anos uma
vistoria que ocorre no início de cada ano
e só a partir daí é que é obtida a respetiva licença.
Em entrevista ao nosso jornal, Paulo
Margato recorda que aumentou igualmente a parceria entre a Delegação de
Saúde, o Núcleo de Empresários e autarquia, em que tem sido uma parceria com
resultados positivos.
“Uma cosia mudou muito nestes
últimos anos, a Delegação de Saúde deixou de ser vista como um órgão punitivo
e passou a ser vista como um órgão de
consultoria”, recorda o médico adiantando que, “uma questão que se observa é que à delegação atualmente são
solicitados pareceres prévios antes de
avançarem as obras, ao contrário do que
acontecia anteriormente”.
Uma grande mudança que provém
das melhorias implementadas no concelho, recorda.
“A saúde pública é isto mesmo, todos nós fazemos parte dela, temos de
ser participativos e estarmos alertas”.
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Maus cheiros continuam a afetar população do Cabouco
São frequentes os maus cheiros que
se sentem na freguesia do Cabouco. Um
problema que surge frequentemente e
que afeta a população desta freguesia
do concelho de Lagoa.
Mas o mau cheiro acaba por chegar
também às freguesias vizinhas, principalmente Rosário e Santa Cruz, dependendo do quadrante do vento.
Esta é uma situação que já se prolonga há muito tempo e que a população
anseia que termine, mas em vão.
Têm sido vários os alertas e queixas
que chegam às autoridades, mas a verdade é que a população se queixa que
nada tem sido feito no sentido de resolver este problema que é de saúde pública.
Segundo o Jornal Diário da Lagoa
conseguiu apurar, os maus cheiros provem, em parte, duma exploração de
suínos e as autoridades de saúde do
concelho já têm intervindo no sentido
de resolver este problema.
Fonte da Delegação de Saúde de
Lagoa adiantou, ao nosso jornal, que
este problema é de resolução difícil e
complexa, mas que já muito tem sido
feito.
Segundo a mesma fonte, existem
questões que transcendem as competências da delegação de saúde, contudo,
não é por isso que não está resolvida.
Outra das situações dos maus chei-

ros advém dos fertilizantes utilizados
pelos lavradores nas suas pastagens.
O delegado de saúde adiantou que
tem sido feito muito trabalho, especialmente com outras entidades oficiais,
para tentar resolver este problema.

Centro de coordenação
de formação de médicos especialistas
Na Lagoa está sediado o Centro de
Coordenação de Formação para Médicos Especialistas e de Medicina Geral e
Familiar.
Segundo o Delegado de saúde de
Ponta Delgada e Lagoa, deste concelho
têm saído vários especialistas, sendo
que nos últimos seis anos, a Lagoa se
tem transformado numa escola da especialidade de medicina geral e familiar.
Com a construção da Unidade Saúde
de Água de Pau, o objetivo é levar este
centro para Água de Pau, uma vez que
na Cidade de Lagoa, existe carência de
espaço físico, para que possa ser desenvolvido um novo trabalho, num novo
sistema de funcionamento no núcleo de
saúde familiar.
Paulo Morgado refere que são cuidados mais personalizados e mais chegados às pessoas, apostando também nu-

ma política de descentralização.
Ao Jornal Diário da Lago diz estar a
fazer de tudo para que possa ser dinamizada a estrutura e a comunidade envolvente, para que esta possa ser deslocada para a nova unidade de saúde, até
porque, geograficamente, está mais
centralizada e com boas acessibilidades.
Neste momento são 42 os médicos
internos na região a fazer medicina geral
e domiciliar e o número tende em aumentar. “Um trabalho árduo e continuo
sendo que esta é a solução”, destacou.
“A coordenação da escola está sediada na Lagoa, algo que é motivo de orgulho e cujo sucesso deve-se a todos os
que tem trabalhado nesse sentido”.
Segundo refere, os médicos terminam a especialidade com excelentes
notas, podendo competir a nível nacional entre os melhores.
O médico destaca que para que isto
fosse possível, foi também importante
rejuvenescer a própria formação que é
coordenada pela Drº Anabela Lopes,
lagoense e que se tem dedicado a esta
formação. A diretora de ilha é também
lagoense, Ana Marques, pessoas que
têm sido fundamentais para o sucesso
alcançado, destacou Paulo Margato.
Segundo referiu foi criado um espirito de sensibilização entre os próprios
colegas, com um trabalho continuo. O
crescimento foi exponencial, mas era

essencial.
Paulo Margato recorda que o estatuto já
existe, tal como a qualidade que agora
necessário manter.

Lagoa acolheu projeto
Feridas
Na Unidade de Saúde de Lagoa esteve sediado o projeto “Feridas”, numa
fase de desenvolvimento e crescimento,
onde atualmente já se encontra no edifício sede, em Ponta Delgada.
Trata-se de um projeto de âmbito
regional e já com projeção internacional
e que veio melhorar, em grande medida,
a qualidade de vida das pessoas, segundo referiu ao nosso jornal o Diretor Clínico do Centro de Saúde de Ponta Delgada
e Lagoa.
Segundo Paulo Margato, a taxa de
cicatrização aumentou exponencialmente e a toma de medicação coadjuvante
diminuiu, tendo sido todo este trabalho
desenvolvido na Lagoa e reconhecido a
nível nacional.
Trata-se efetivamente de um tratamento em menor tempo e com menos
custos, fruto do mérito de profissionais
que trabalham no terreno e só graças a
essa equipa é que o projeto alcançou o
sucesso, referiu.
DL
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Lagoa vai receber evento cultural e gastronómico em 2017

O concelho de Lagoa vai receber, no
próximo ano de 2017, um evento cultural e gastronómico de Lagoa Algarve. A
promessa ficou feita aquando da realização das Festas em honra do Divino
Espírito Santo que aconteceram, recentemente, naquela cidade algarvia, onde
foram servidas mais de mil sopas do
Espírito Santo confecionadas por um
grupo de cozinheiras dos Açores, massa
sovada e arroz doce, numa recriação de
uma tradição açoriana que é feita pela
segunda vez no Algarve e que trouxe à
praça do Auditório Municipal cerca de
um milhar de pessoas.
O momento serviu também para
dar a conhecer os dotes musicais do
Grupo de Cantares Tradicionais de Santa Cruz que atuou durante três dias em
território algarvio, mais concretamen-

te, nas freguesias de Porches, Estômbar, Ferragudo e na Cidade de Lagoa.
A iniciativa cultural surgiu no
âmbito da geminação estabelecida com
Lagoa (Algarve) e, tal como disse a
Presidente da Câmara Municipal,
contribuiu não só para fortalecer os
laços de amizade que unem os dois
territórios, mas, sobretudo, para
promover a Lagoa em território algarvio e dar a conhecer o melhor que a
mesma detém em termos culturais e
turísticos.
Na edição impressa de julho, iremos
apresentar uma reportagem alargada
sobre a recriação das Festas do
Espírito Santo em Lagoa - Algarve.

——————————————————————————————————————————————————————
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Jovens fotógrafos italianos no
Centro Cultural da Caloura

O Centro Cultural da Caloura, em
Água-de-Pau, concelho de Lagoa, recebeu recentemente, cinco jovens
fotógrafos italianos que durante oito
dias visitam a Ilha de São Miguel e a
Terceira, com o intuito de fazer uma
reportagem fotográfica.
O objetivo dessa viagem será fotografar as duas ilhas e expor as fotografias escolhidas em Roma e provavelmente também em Veneza, fotografias
essas que demonstrarão a beleza das
duas ilhas segundo o ponto de vista
dos jovens fotógrafos estudantes.
Segundo o fotografo Paulo Amadei,
a ilha de São Miguel é composta por
uma paisagem “muito bonita e tinha
que aqui vir”, considerando toda a
natureza “muito interessante”. Para o
jovem, a verdadeira dificuldade não

será de contar e demonstrar através da
fotografia toda a beleza açoriana, mas
sim o trabalho depois desta visita, o
trabalho de equipa para selecionar e
escolher as fotografias, pois “há muitas
fotos, muito material porque aqui tudo
é interessante”, referiu.
Este projeto é dirigido pelo jornalista e fotógrafo profissional, António
Politano, que produz relatórios para
diversas publicações, principalmente
para La Republica e National
Geographic Itália.
Quem fez questão de estar presente e receber os fotógrafos italianos foi
o professor, pintor e escritor, Tomaz
Borba Vieira, que em italiano apresentou as obras presentes no Centro
Cultural da Caloura.
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Atalhada FC mantém-se
na 2ª Divisão de Futsal

Equipa sénior do Atalhada na 2ª divisão de futsal.
A equipa do Atalhada FC, acabou a
série da manutenção/descida da série
Açores da 2ª divisão de futsal, em 2º
lugar.
A Atalhada realizou uma reta final
empolgante. Nos últimos 12 jogos ganhou oito, empatou dois e perdeu
outros dois.
O Atalhada será assim uma das
equipas de São Miguel, que marcará
presença na 2ª divisão da próxima época.
Em entrevista ao Jornal Diário da
Lagoa, o presidente do clube Vitor Caetano, fez o balanço da época que agora
finda.
“Nós podemos dividir a época em
duas partes. Uma primeira face que
ficamos aquém das nossas expetativas,
até porque esperávamos mais da equipa. Acabamos a primeira fase em quinto e nesta segunda fase terminamos em
segundo.
Vitor Caetano recordou que, depois
duma primeira fase, foram feitos uns
reajustamentos ao plantel, o que trouxe alguma tranquilidade, em termos de
grupo de trabalho. “Os objetivos foram
claramente atingidos”, referiu, adianto
que “tanto que no ano passado, construímos o plantel tardiamente, porque
acabamos por vir para esta divisão via
administrativa, entendendo que uma
das equipas perdeu pontos na secretaria, portanto o plantel foi um pouco
limitado”.
Quanto à próxima época, o Atalhada já está a preparar o seu futuro.
Uma das saídas da equipa é o treinador
que, por motivos da sua atividade profissional, irá sair da ilha. “Estamos a ver
o mercado, mas estamos cientes que os
apoios são poucos, as dificuldades
financeiras são enormes e nós não pagamos a ninguém, apenas damos uns
incentivos como prémios de jogo, ou a

Vitor Caetano.

assiduidade aos treinos, portanto é
aquilo que nós oferecemos”.
Apesar das dificuldades Vitor Caetano está confiante que o clube da Lagoa
irá fazer uma boa equipa e encarar a
próxima época como encararam esta.
“Não queremos entrar em loucuras,
sempre com os pés assentes no chão e
trabalhar só com aquilo que temos”.
Além das dificuldades financeiras, o
clube depara-se igualmente com falta
de condições para a prática da modalidade no concelho, sendo que existe
necessidade de um pavilhão que oferece outras condições, do que aquelas
que existem no pavilhão da Escola Secundária de Lagoa.
Vitor Caetano recorda que durante
esta época houve períodos que o clube
teve de andar “com a casa às costas”
para ir treinar para fora do concelho, o
que acarreta mais custos. “Nós não
temos condições para andar dessa maneira”, referiu.
“Já reunimos com o Parque Desportivo para saber qual era o ponto de
situação da reparação do pavilhão, mas
ninguém nos dá garantias que na próxima época possamos jogar aqui. O pico
da época é no inverno e basta estar a
chover um bocado que não se pode
jogar neste pavilhão”.
Vitor Caetano diz achar que se trata
mais “jogo do empurra”. “Uns empurram para a escola, outros para o parque
desportivo, mas no meio estamos nós e
no fim as prejudicadas são as equipas.
Não só nós, mas também as outras
modalidades que também aqui estão”,
recorda.
O Atalhada tem atualmente três
escalões de formação, iniciados, juvenis
e juniores, assim como o plantel sénior.
Ao todo, para esta época desportiva
2015-2016, foram inscritos 47 atletas.
“É quase meia centena de pessoas
que aqui estão”
Vitor Caetano recorda que o papel
do clube nestes escalões é formar,
acima de tudo formar miúdos, ajudá-los
a crescer e principalmente tirá-los de
caminhos desviantes.
Estes escalões serão mantidos na
próxima época, e a direção já está nesse sentido, com os treinadores de cada
um dos escalões e, no horizonte, é pretendido abrir mais um escalão, recordou.
DL
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Passivo do Operário desce
para 363 mil euros
O Clube Operário Desportivo viu,
nas últimas duas épocas, o seu passivo
a ser reduzido de mais de um milhão de
euros, para 363 mil euros.
As contas foram apresentadas na
última Assembleia Geral do clube da
Lagoa que aprovou as contas da época
2015-2016 por unanimidade.
Por unanimidade foi também a eleita a nova direção do clube que reelegeu
Gilberto Branquinho como presidente
da direção dos fabris.
A presidência da Assembleia Geral
está a cargo de Fernando Jorge Moniz,
o Conselho Fiscal é presidido por Rui
Almeida.
“Não é de ânimo leve que se candidata a um cargo destes numa altura
conturbada da economia”, referiu Gilberto Branquinho após a eleição.
Segundo disse aos jornalistas, “este
é um clube com história e que não
pode parar. O caminho a trilhar é de
tentar fazer melhor, tentar fazer
homens e prepara-los para a vida e
tentar fazer jogadores. É o que o Operário tem feito, é o que o Operário tem
ensinado e é nisso que o Operário é
referenciado a nível nacional e até internacional”, destacou.
Face ao abatimento da divida,
recordou ser fruto da constituição de
equipas relativamente humildes, mas

onde é premiado o coletivismo.
“O Operário tem sido uma equipa
coesa, equilibrada, e que está num
patamar digno da cidade de Lagoa e da
região”, referiu.
Quanto á próxima época, Gilberto
Branquinho admite ser uma época difícil, onde já se registaram algumas
saídas de peso, o caso de João Peixoto
e Breno Freitas, assim como o adjunto
Nelson Silva.
O treinador mantém-se até porque,
segundo referiu, André Branquinho já
deu provas daquilo que é capaz.
Segundo referiu o Operário vai
procurar jogadores que queiram uma
aprendizagem séria, sendo aquilo que
se faz no clube da Lagoa.
Gilberto Branquinho criticou ainda a
politica de apoio ao jogador açoriano,
que tem sido valorizado face às majorações. O presidente do Operário entende que deveria ser revisto a percentagem de inclusão de jogadores açorianos, nas equipas da região.
De destacar que, nesta Assembleia
Geral foi ainda aprovado por unanimidade e aclamação a atribuição do título
de sócio número um a Fernando Jorge
Moniz, filho de Dorvalino Barreto que é
Presidente Honorário do Clube Operário Desportivo.

—————————————————————————————————————

CPSC vence Campeonato
Regional de Patinagem Artística
O Clube de Patinagem de Santa
Cruz (CPSC) venceu o Campeonato
Regional de Patinagem Artística 2016,
tendo alcançado 138 pontos.
A prova foi organizada pela Associação Patinagem Ponta Delgada com a
colaboração do Clube de Patinagem de
Santa Cruz, e juntou cerca de 50 atletas de cinclo clubes, atletas com os
mínimos exigidos pela Federação de
Patinagem de Portugal.
Recorde-se que a Associação de
Patinagem de Ponta Delgada através
do apoio da Direção Regional do Desporto apenas é comparticipado a des-

locação do 1º classificado e do respetivo treinador ao Campeonato Nacional
de cada escalão.
Por outro lado, o Clube de Patinagem de Santa Cruz concluiu, recentemente, a sua 15ª participação na Taça
de Portugal de Patinagem Artística. A
prova rainha da modalidade decorreu
no inicio de maio, numa organização
da Federação de Patinagem de Portugal e Associação de Patinagem de Setúbal. Na edição de 2016, o clube da
Lagoa teve em prova seis atletas, em
seis escalões, tendo alcançado o 4º
lugar na prova.

—————————————————————————————————————

Karatecas da Lagoa chegam ao
pódio no Campeonato Nacional
Decorreu recentemente o Campeonato Nacional de Karaté dos escalões
de infantis, iniciados e juvenis, prova
na qual participaram atletas do Centro
de Karaté de Lagoa.
Duas atletas deste Centro conseguiram subir ao pódio. Núria Moniz
arrecadou o 3º lugar em kumite juvenil
feminino -55kg e Maria João Sousa o
2º lugar em kumite iniciado feminino
+54kg.
Gonçalo Piques, Bruna Marques,

Núria Moniz, Maria Sousa e Sara Pereira foram os competidores do Centro
de Karaté de Lagoa, que foram acompanhados pelo treinador António
Moniz.
A prova sob a égide da Federação
Nacional de Karaté – Portugal, decorreu em Vila Real, onde a Associação de
Karaté dos Açores esteve representada
com uma das maiores comitivas de
sempre em provas nacionais.

LOCAL/ POESIA

Foto: DL

Adriano Costa assume a
liderança da Junta do Cabouco

Tomada de posse de Adriano Costa.
Adriano Costa tomou posse com
Presidente da Junta de Freguesia do
Cabouco, na sessão extraordinária da
Assembleia de Freguesia.
A tomada de posse surgiu depois
ter dado entrada o pedido de renúncia
do cargo pelo até então presidente.
César Pacheco, como já havia noticiado o Jornal Diário da Lagoa, decidiu
avançar para a presidência da Associação de Jovens Agricultores Micalelenses, sendo que, para que tal pudesse
acontecer, decidiu deixar o cargo na
Junta de Freguesia alegando incompatibilidade de cargos.
Na hora da despedida de um ciclo
de quase sete anos, visivelmente emocionado, César Pacheco acredita ter
deixado a junta em boas mãos.
Em declarações ao nosso jornal
recordou que tem orgulho no trabalho
que tem sido desenvolvido na freguesia, com uma forte aposta na área social e empregabilidade. “Preocupei-me
sempre com as pessoas, sendo que esta
freguesia o que tem de melhor são exatamente essas pessoas. Foi sempre um
gosto ajudar quem nos procurou.”
Admite não ter ajudado todos, mas
acredita que foi possível minimizar o
problema do desemprego na freguesia,

um trabalho que tem sido feito dentro
das possibilidades.
“Não saio de ânimo leve, saio com
alguma mágoa, mas saio com grande
sentido de responsabilidade”, referiu o
ex-autarca, admitindo que sempre desempenhou as suas funções com muita
humildade, gosto e esforço.
“Adriano Costa é uma pessoa que
tem toda a qualidade e capacidade de
assumir a freguesia, dando continuidade a este projeto que foi iniciado há
mais de dois anos”, destacou.
Esta foi exatamente a promessa do
novo presidente que, em declarações
ao nosso jornal, reafirmou essa aposta.
Desde 2009 que está ligado a Junta
de Freguesia, primeiro como secretário
e agora como presidente. Adriano
Costa diz ter mais 18 meses para cumprir o projeto assumido nas últimas
eleições.
“Estou ciente que não fui um presidente eleito pela população do Cabouco, mas estou cá para assumir este
compromisso, que é conjunto e que foi
prometido aos caboquenses e que terá
a sua conclusão em 2017”.
Adriano Costa refere ser necessário
concluir alguns compromissos que
foram prometidos. “Já não falta muito,
é verdade, mas ainda falta algumas
coisas em benefício do bem comum”.
Reforçou igualmente a aposta social
que continuará e o apoio diário que
tem sido dado às pessoas, através dos
vários serviços que a freguesia disponibiliza.
Nesta sessão extraordinária tomaram igualmente posse os novos membros Vitor Costa e António Cabral.
DL

_____________________________________________________________________

Protocolo para compromisso
estratégico de desenvolvimento
económico no concelho
A Presidente da Câmara Municipal
de Lagoa, Cristina Calisto Decq Mota, e
o reitor da Universidade dos Açores,
João Luís Gaspar, assinaram um protocolo de cooperação tecnica e financeira
para estabelecer um compromisso estratégico que promova o desenvolvimento económico do Concelho de Lagoa.
Tal como frisou Cristina Calisto
Decq Mota, “a Câmara Municipal de
Lagoa reconhece que a Universidade
dos Açores é um parceiro de excelência
para alcançar tais objetivos através do
ensino, da investigação e da difusão da
cultura científica e tecnológica, que
responda aos interesses dos cidadãos
em geral e do setor empresarial, em
particular, mas também em matéria de
Proteção civil, turismo, cultura, educação e desporto.
Nos últimos tempos, a preocupação
da Câmara Municipal de Lagoa, para

além do bem estar social, está centrada
no desenvolvimento económico do seu
concelho, como é disso exemplo o documento “Lagoa Investe” ou a recente
valorização da Lagoa enquanto Smart
City, onde se valoriza a dinamização
ativa de uma cultura de inovação baseada na educação e no conhecimento
como são função das universidades.
É, neste contexto, que surge esta
cooperação onde a Universidade dos
Açores vem desenvolvendo, ao longo
de quatro décadas, a abordagem especializada das grandes questões que
materializam os ambientes insulares
nas suas diferentes dimensões, tornando-se uma instituição de ensino superior de referência nacional e internacional em tais matérias e que poderá dar o
seu contributo no desenvolvimento do
concelho.
DL/CML

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-
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A mais bonita flor
9
Mãe linda e abençoada
Ser teu filho tive sorte
Por isso és a mãe mais amada
Até que nos separe a morte.
10
Serás rainha até morrer
Mãe que sempre me deu abrigo
Mesmo antes de eu nascer
No teu corpo vivia contigo.

Por: João Silvério Sousa

——————————–—————–—

1
Num jardim de mil cores
Que certo jardineiro cuidava
Notou que entre todas as flores
Havia uma que mais amava.
2
Pus o nome a todas elas
Para aquela ficou a olhar
Era de todas a mais bela
Nem sabia como a chamar.
3
Foi junto dela e a beijou
A flor linda e mais perfumada
Algumas lágrimas soltou
Sobre aquela flor amada.
4
Der repente a flor se abriu
Com um amor verdadeiro
E com suas folhas cobriu
O rosto do jardineiro.
5
Ele senti num vai vem
Que a sua flor mais querida
Queria-se chamar mãe
Rainha da nossa vida.
6
Por isso amou mais aquela
Com tal amor sem ter fim
Porque aquela era a mais bela
A rainha do seu jardim.
7
Comparo uma mãe como uma flor
Que ninguém a quer perder
Ela nos dá tanto amor
Mesmo antes de nascer.
8
Mãe que sempre acredita
Num filho que deu a luz
Que qualquer um necessita
Daquele amor que nos conduz
Por isso sejas sempre bendita
Como aquela mãe de Jesus.

11
Banhava me no teu tanque
No teu ventre mãe querida
Até derramares o teu sangue
Um dia para me dar vida.
12
Nunca serás desprezada
Como nunca desprezaste-me a mim
Serás sempre a mais amada
Entre as flores do meu jardim.
13
Uma mãe mesmo Pobrezinha
Sempre seu amor nos bafeja
É melhor que uma rainha
Por muito rica que seja.
14
Ainda vejo a sua beleza
Cheia de amor e alegria
Quando estava sentado a mesa
Enquanto minha mãe me servia.
15
Me ensinou em pequenino
E com esse ensino me criou
Eu agora a que a ensino
Tudo o que ela me ensinou.
16
Na verdade mãe de brilho
Eu afirme e escrevo aqui
Agora as mãos deste filho
Com carinho cuida de ti.
17
Já tua voz não levantas
Teus olhos quase se arruma
Pois sei que mulheres há tantas
Mas mãe na vida há só uma.
18
Uma mãe é sempre mãe
Seu amor nos acarinha
Pois feliz daquele que tem
Uma mãe mesmo velhinha.
19
Com essa quadra cheguei ao fim
O que disse é verdadeiro
Já não existe no jardim
A linda flor do jardineiro.
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O Grupo de Cantares Tradicionais de
Santa Cruz realizou, recentemente, uma
viagem ao sul de Portugal Continental.
O grupo integrou uma comitiva de
Lagoa (Açores) que se deslocou a Lagoa
(Algarve), a fim de participarem nas
Festas do Divino Espírito Santo, festa
identitária do povo açoriano, recriada
em terras algarvias, promovido pelo
município de Lagoa (Açores) em parceria
com o município de Lagoa (Algarve).
Este é de resto o resultado de um
intercâmbio encetado entre os dois
municípios, assinado em 2008, ano que
se recriou, pela primeira vez, estas festividades.
Além da participação nesta festa, o
grupo atuou ainda em várias freguesias
do concelho de Lagoa (Algarve), nomeadamente na Igreja de Porches, no Largo
Rainha Dª Leonor, em Ferragudo, na

Igreja Matriz de Estômbar, assim como
atuou no encerramento das festas do
Divino Espírito Santo, que decorreram
junto ao Auditório Municipal da Cidade
de Lagoa.
Nesta sua deslocação ao Sul de
Portugal, a comitiva açoriana teve ainda
a oportunidade de conhecer alguns pontos turísticos deste concelho algarvio.
DL

Receção da comitiva.
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Grupo de Cantares Tradicionais de Santa Cruz em Lagoa (Algarve)
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Atividade da esquadra da PSP de Lagoa
No âmbito da atividade policial recordamos,
neste quadro, algumas das ações desenvolvidas
pelos elementos da Esquadra da PSP de Lagoa,
e divulgada através do relatório diário do
Comando Regional da PSP.
Ressalvamos que estes são dados que não
refletem a totalidade da atividade dos elementos desta esquadra.
28ABR16 - Foi detido, um individuo do sexo masculino, de 28 anos , por condução de veiculo, sob
influencia de álcool, com uma TAS de 1,48 g/l.
Foi detido, um individuo do sexo masculino, de 35
anos, por condução de veiculo, sob influencia de álcool, com uma TAS de 1,28 g/l.
03MAI16 - Foi detido por tráfico de estupefacientes, um indivíduo do sexo masculino, de 32 anos, tendo sido apreendidas 10.92 doses de heroína e 13.34
doses de cannabis.
Foram igualmente detidos, dois indivíduos do
sexo masculino, maiores de idade, por ameaças com
arma branca, a indivíduo do sexo masculino, maior de
idade.
Foi ainda detido, por violência doméstica, um
individuo do sexo masculino, maior de idade, após ter
ameaçado e agredido a progenitora.
07MAI16 - Foi detido, um indivíduo, do sexo mas-

culino, de 50 anos, pelo crime de violência doméstica
a sua esposa, de 38 anos de idade, causando-lhe várias escoriações no rosto, bem como a ter ameaçado
com uma faca de cozinha.
Foi igualmente detido, um individuo, do sexo
masculino, de 52 anos, por condução de veículo, sob
o efeito do álcool, com uma TAS de 1,50G/L.
10MAI16 - Foi detido, um indivíduo do sexo masculino, de 30 anos, por condução de um veículo, sem
habilitação legal.
15MAI16 - Foi detido, um indivíduo do sexo
masculino, de maior de idade, por condução de um
veículo, sob a influência de álcool, com uma TAS de
2.50 g/l.
17MAI16 - Foi detido por tráfico de estupefacientes, um indivíduo do sexo masculino, de 28 anos, tendo sido apreendidas 10.56 doses de heroína e outros
artigos que o indiciam na prática ilícita.
19MAI16 - Foi detido, aquando da revista de segurança para o acesso a recinto desportivo, um indivíduo do sexo masculino, de 53 anos, por posse de
uma arma proibida (soqueira).
20MAI16 - Foi detido, um indivíduo do sexo masculino, de 50 anos, por condução de um veículo, sob
a influência de álcool, com uma TAS de 2.53 g/l.
28MAI16 - Foi detido, um indivíduo do sexo feminino, de 41 anos, por ameaças, injúrias e agressão
a Agente de Autoridade.

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

Governo repõe “Dias da Preguiça”

Por: Pe. Nuno Maiato

——————————–—————–

D

epois de um interregno de

três anos, voltou a ser Feriado
Nacional na quinta-feira do Corpo
de Deus, aliás voltou a ser Dia
Santo para a maioria dos Portugueses, porque mais de oitenta
por cento de nós, ainda nos declaramos como católicos, mas ao
invés de ser um dia de ação de
graças e louvor pelo Mistério
Eucarístico, foi mais um dia de
exaltação da Preguiça Nacional.
Não quero aqui avaliar as
intenções do Governo, quer do
anterior, quer do atual. Quero

acreditar que os dois deliberaram
segundo o que achavam melhor
para o País neste momento da sua
história. De facto, ser ou não ser
Feriado, não é a minha preocupação. O que me inquieta é o modo
como os católicos estão a celebrar
os Dias Santos de guarda.
Sei que os Feriados são vividos
de maneira diferente pelos Portugueses, nem todas as efemérides
são motivos de celebração para
todos. Na verdade, para algumas
minorias, são oportunidade de
descanso, porque a celebração do
dia, nada lhes diz ou até apelam a
valores em que não acreditam.
Não podemos esperar que um
anarquista celebre o 25 de Abril,
ou pedir a Monárquico que se
entusiasme com a celebração do 5
de Outubro. Do mesmo modo,
para os não crentes, os Feirados
religiosos não são dias santos, mas
o que pensar dos católicos que
não celebram os seus Feriados?
Será que faz sentido continuarem
a ser dias Santos, quando a maior
parte dos católicos vivem estes
dias como autênticos pagãos?
Nem aqueles que regularmente participam na Eucaristia Dominical, costumam faze-lo nos nesses

dias. Basta entrar na maioria das
Igrejas da nossa ilha ou região
para termos a desagradável experiência de contarmos pelos dedos
os que estão a participar na celebração que motiva aquele dia ser
Feriado. A não ser que haja uma
comemoração ou festividade associada à efeméride do dia, como as
primeiras comunhões no dia do
Corpo de Deus. Mas se esta abstenção acontecesse só num dos
Dias Santos do ano, poderia justificar-se de alguma forma. Mas não.
O mesmo acontece, no dia de
Natal, no dia da Senhora da
Conceição, etc.
Já é hora de refletiremos a
sério sobre esta realidade, não
podemos continuar a celebrar
mais do que uma vez no ano o dia
da Santa Preguiça. Sei bem o que é
ser preguiçoso, sou-o por natureza
e luto diariamente para contrariar
esta minha tendência natural.
Mas há limites para tudo, até para
ser preguiçoso, e neste caso os
católicos tem de se definir, querem ou não a continuidade dos
Dias Santos? Se sim, devem
celebrara-los em coerência com a
sua fé.
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Freguesia de Santa Cruz (Lagoa)
Paulo César Cabral Raposo
Idade: 33 anos
Faleceu: 30-04-2016

Vila de Água de Pau (Lagoa)
Carlos Carreiro
Idade: 69 anos
Faleceu: 04-05-2016

Vila de Água de Pau (Lagoa)
Manuel de Melo Bizarro
Idade: 79 anos
Faleceu: 18-05-2016

————————————————————————

Festas do Divino Espírito
Santo na Lagoa

Veja as reportagens em http://diariodalagoa.com
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Descubra as 10 diferenças.

Labirinto - descubra o caminho correto.
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HORÓSCOPO de junho
Carneiro (21/3 a 20/4)
A vida afetiva proporciona
a energia ideal para recomeçar uma
nova etapa e os casais em fase de desgaste ultrapassarão os obstáculos.
A nível profissional assuma as
responsabilidades, aliás, a evolução na
carreira depende do aperfeiçoamento
das suas aptidões.
Touro (21/4 a 21/5)
A vida afetiva apresenta
algumas alterações nos relacionamentos, entretanto, estas mudanças são
benéficas para o futuro.
A nível profissional não adie mudanças que têm que ser feitas, ainda, assuma posições firmes e não ceda a tentações.
Gémeos (22/5 a 21/6)
A vida afetiva indica que
deve evitar manter à força uma relação
que não lhe traz satisfação, seja forte,
coerente e não perca tempo.
A nível profissional tem esquecimentos que podem complicar o desempenho das suas atividades; concentre-se.
Caranguejo (21/6 a 23/7)
A vida afetiva marca o momento certo para passar da palavra à
ação e trilhar um novo rumo para a sua
associação amorosa.
A nível profissional mostre que tem
capacidade para assumir novas funções
e aproveite os recursos para realizar os
seus sonhos.
Leão 24/7 a 23/8)
A vida afetiva anuncia uma
grande reviravolta e, de repente, as
vivências sentimentais ganham novos
surpreendentes contornos.
A nível profissional a conjuntura
favorece as carreiras alicerçadas no
conhecimento e na capacidade de diversificação.
Virgem (24/8 a 23/9)
A vida afetiva favorece as
mudanças bem estruturadas e as uniões
amorosas “espiritualizadas” pela mútua
compreensão.
A nível profissional tem a possibilidade de atingir os seus objetivos, devendo
atuar com toda a rapidez e sentido de
oportunidade.

Balança (24/9 a 23/10)
A vida afetiva confere boas
evoluções sentimentais e conseguirá
colocar as situações no sentido que mais
lhe agrada, sem contestações.
A nível profissional encontrará apoios preciosos e dará passos muito importantes num processo de recuperação
económica.
Escorpião (24/10 a 22/11)
A vida afetiva aponta fases
de alguma irritação e decisões adiadas,
contudo, sem medo, mude utilizando a
sua força de forma positiva.
A nível profissional podem surgir
novos projetos que merecem ser avaliados racionalmente e de forma realista.
Sagitário (23/11 a 21/12)
A vida afetiva reflete inquietação e impulsividade, podendo ter
comportamentos incompatíveis com os
seus sentimentos.
A nível profissional seja compreensível, não imponha os seus pontos de
vista aos envolventes e evite certas
atitudes autoritárias.
Capricórnio (22/12 a 20/1)
A vida afetiva promove
mudanças agradáveis, desde que conduza os relacionamentos com confiança e
recíproca sensibilidade.
A nível profissional, embora exista
alguma desmotivação, com criatividade
e solidariedade, vai conseguir realizar os
seus planos .
Aquário (21/1 a 19/2)
A vida afetiva mostra que
presentemente podem desaparecer
alguns fatores incómodos, persistentes
no âmbito familiar.
A nível profissional mantenha o
controlo pessoal e expanda toda a originalidade, fundamental para as atividades quotidianas.
Peixes (20/2 a 20/3)
A vida afetiva revela acontecimentos importantes que serão decisivos para formular juízos e escolher
(conscientemente) caminhos.
A nível profissional terá de se esforçar para contornar alguns problemas
que vão surgir e procure ser uma pessoa
atualizada.
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Uma aproximação à estrada regional, na Lagoa, que necessita de uma urgente reparação na sinalização, principalmente horizontal, tendo em conta a sua perigosidade.
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AJCOD - campeão regional de basquetebol

A equipa dos Sub 16 masculinos de Basquetebol da Associação
Juvenil do Clube Operário Desportivo (AJCOD) sagrou-se Campeão
Regional.
A equipa da AJCOD vai agora
representar os Açores na Taça
Nacional, que se vai realizar no
Continente, no fim de semana de
10, 11 e 12 de junho.
Isto numa altura em que esta
equipa recebeu voto de Congratu-

lação entregue pela Presidente da
Câmara Municipal de Lagoa, no
seguimento da conquita do título.
No âmbito da cerimónia que
decorreu no Salão Nobre da Câmara Municipal de Lagoa, foram
entregues medalhas ao jogadores,
treinadores e um voto de consagração ao Presidente da AJCOD,
Gilberto Borges.
Segundo Gilberto Borges, “a
Câmara Municipal de Lagoa sabe

reconhecer” todo o empenho e
trabalho que se tem durante uma
época.
No seguimento da conquista
do Campeonato Regional, agora a
equipa de basquetebol da AJCOD
vai disputar os nacionais. Gilberto
Borges relembra que são equipas
com “outros estatutos” e “mais
rodadas” mas que estes jovens
tudo farão para estarem ao nível
dos outros jogadores.
Por outro lado, o Presidente da
AJCOD, relembra que apesar dos
problemas que esta Associação
Desportiva tem, nomeadamente
financeiros, “há que reconhecer
em primeiro lugar estes jovens” e
assim dar-lhes o devido valor pois
eles estão a “representar o Concelho de Lagoa e os Açores”.
DL/AS
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ÚLTIMA

Há um ano ...

A Festa do Divino Espírito Santo na Lagoa esteve
em destaque na edição de junho de 2015 deste
jornal. Outros dos destaques de primeira página
foram para a edição de 2015 do Festival Lagoa
ComVida e a XIV Gala do Desporto Açoriano que
atribuiu prémios na Lagoa. A edição de junho destacou igualmente a presença de alunos da Lagoa no
Parlamento dos Jovens e os mais de cinco mil visitantes na VII edição da Feira do Livro. A beneficiação da
Igreja Matriz de Lagoa e a assinatura de protocolos
com diversas instituições por parte da Junta de Freguesia do Rosário também estiveram em destaque
na edição homóloga de 2015. O Centro Cultural da
Caloura foi outro do destaque desta edição de 2015
que destacou a presença do Centro de Karaté da
Lagoa no Campeonato Nacional.
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