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A festa do Divino Espírito Santo foi recriada em Lagoa do Algarve, no
âmbito da geminação existente entre as duas cidades irmãs.

Empresários devem
unir-se mais pela Lagoa

Pub.

Pub.

Reforçada
geminação

entre
Lagoa

dos Açores
e Algarve

Falta vagas para crianças
com necessidades especiais

Casamentos de Santo 
António em 2017
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Entrevista Leitor do Mês de maio
Caros leitores segue-se a entrevista con-

junta das três finalistas do concurso
“O leitor do Mês” do mês de maio, a última
do ano letivo. Parabéns às leitoras vencedo-
ras Filipa (1ºciclo), Luana (2ºciclo) e à
Daniela  (3ºciclo).

Um agradecimento especial a todos os
alunos que participaram no nosso
concurso!

A equipa da biblioteca deseja-vos umas
ótimas férias na companhia, é claro, de um
bom livro!

Prof.ª Ana: — Bom dia meninas!
Filipa, Luana, Daniela: — Bom dia!
Prof.ª Ana: — Em nome da equipa da biblio-
teca quero dar-vos os parabéns por terem
sido as leitoras vencedoras do mês de maio!
Filipa, Luana, Daniela: — Obrigada!
Prof.ª Ana: — Como se sentem por terem
vencido o nosso concurso?
Filipa: — Eu fiquei contente!
Luana: — Eu estou orgulhosa, pois já venci
duas vezes; uma o ano passado e outra
agora.
Daniela: — Eu sinto-me feliz e orgulhosa
por ter ganho!
Prof.ª Ana: — O que vos levou a participar
no nosso concurso?
Filipa: — Eu soube através de umas amigas
e como gosto de ganhar concorri.
Luana: — Eu decidi ler um livro e aproveitei
para concorrer.
Daniela: — A minha professora de Portu-
guês incentivou-me a participar.
Prof.ª Ana: — Vocês gostam de ler?
Filipa, Luana, Daniela (em uníssono): —
Sim!
Prof.ª Ana: — O que acham do concurso “O
Leitor do Mês”?
Filipa: — Eu gosto do concurso e pode aju-
dar-nos a ler mais.
Luana: — É bom, porque leva os alunos a
lerem e a melhorar a leitura.
Daniela: — Eu gosto, porque quem tem di-
ficuldades a ler ao participar pode melhorar
a leitura.
Prof.ª Ana: — Gostaria que apresentassem
algumas sugestões para o nosso concurso
“O Leitor do Mês”.
Filipa: — Contar a história do livro na sala
de aula.
Luana: — O leitor vencedor poderia apre-

sentar uma atividade sobre o livro na biblio-
teca a uma turma convidada.
Daniela: — Fazer o resumo da história na
sala de aula.
Prof.ª Ana: — Ótimas ideias!
Prof.ª Ana: — Quais são os vossos livros pre-
feridos?
Filipa: — Eu gosto do livro A mãe do Miguel
está à espera de bebé, gostei muito pois o
Miguel ficou muito feliz porque teve um
irmão.
Luana: — O meu livro preferido é Os Piratas
porque é um livro cheio de aventuras.
Daniela: — Eu prefiro O Principezinho por
ter muitas aventuras.
Prof.ª Ana: — O que acham da nossa biblio-
teca?
Filipa: — Eu gosto de vir à biblioteca porque
tem muitos livros e é bonita.
Luana: — A biblioteca dá-me inspiração
para ler porque é um espaço tranquilo.
Daniela: — É um espaço tranquilo e tem vá-
rios tipos de livros.
Prof.ª Ana: — Acham que os vossos colegas
têm hábitos de leitura?
Filipa: — Alguns.
Luana: — Não, eles preferem jogar à bola e
brincar.
Daniela: — Na minha opinião não, porque
eles preferem outras atividades como jogar
à bola e o computador.
Prof.ª Ana: — Acham que poderão incenti-
var para a leitura esses colegas que não gos-
tam muito de ler?
Filipa: — Sim, falando com eles. 
Luana: — Contar a minha experiência no
concurso e mostrar-lhes o prémio que ga-
nhei para eles quererem também participar
e ganhar.
Daniela: — Incentivá-los a ler livros de
acordo com os seus interesses como por
exemplo: futebol.
Prof.ª Ana: — Gostaria que completassem
a seguinte frase: Um livro é…
Filipa: —“…bonito”.
Luana: — “…uma inspiração para uma
nova vida”.
Daniela: — “…é uma maneira de viajar”.
Profª Ana: — Agradeço terem colaborado
nesta entrevista e espero que a vossa par-
ticipação no concurso ajude também outros
meninos a descobrirem o mundo fantástico
dos livros. Desejo-vos igualmente umas
boas férias e a continuação de umas boas
leituras cheiinhas de aventuras.
Filipa, Luana, Daniela (sorridentes): —
Obrigada!

Boas leituras!

Livro…
Um Amigo

Para Brincar
Sonhar e Sorrir!

Ana Paula Ferreira

Concurso “Na onda das capas”
A equipa da BE promoveu o Concurso

“Na onda das capas” durante o mês de
maio. Então, foi proposto aos discentes que
desenhassem e/ou reproduzissem uma das
capas dos livros da famosa ilustradora

Danuta Wojciechowska. Os participantes
entregaram os seus trabalhos na biblioteca,
submetendo-os a concurso, tendo sido apu-
rado como vencedor o aluno Simão Baga-
nha da turma B do 7º ano de escolaridade.

Seguem algumas das capas dos livros da famosa ilustradora que serviram de
base aos trabalhos:

Ilustradora   Danuta Wojcie-
chowska

Eis o trabalho do aluno vence-
dor, Simão Baganha, que
reproduziu a capa do livro de
Fernando Pessoa, Poesias
Ortónimo.
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Apresentação pública do Projeto “Canta Comigo, Leio Contigo”
No passado dia 3 de junho teve lugar, no

Cineteatro Lagoense, a apresentação
pública do projeto “Canta Comigo, Leio
Contigo”.Este projeto, da Escola Básica
Integrada de Lagoa, que decorreu pela pri-
meira vez durante o ano letivo 2015/2016,
no âmbito do ProSucesso, tem por princi-
pais objetivos: promover o livro; incentivar
e estimular o gosto pela leitura; desenvol-
ver o vocabulário e a competência comuni-
cativa e estimular a sensibilidade, a
criatividade e a imaginação. 

Durante este ano foram promovidos 52
livros (das metas curriculares do português,
do planos regional e nacional de leitura e
outros) e foram entoadas dezenas de can-
ções, na sua grande maioria originais e cria-

das exclusivamente para as sessões. 
Foram abrangidas 2809 crianças em ses-

sões desenvolvidas não só nesta EBI, mas
também nas Escolas Básicas Integradas de
Água de Pau, Rabo de Peixe, Canto da Maia¸
Ponta Garça, EBS Vila Franca do Campo,
Escola Secundária de Lagoa e Colégio de
São Francisco Xavier.

Esta apresentação serviu para mostrar a
toda a comunidade o tipo de trabalho que
foi desenvolvido ao longo do ano letivo
junto das crianças. A sala foi pequena para
receber todos quantos quiseram assistir a
uma noite de histórias e de música.

Alda Casqueira Fernandes e Anabela Frade
Cura, as dinamizadoras do projeto

No dia 8 de junho de 2016 realizou-se a
6ª edição da Feira Empreendedora da EBI
de Lagoa. Este evento, que decorreu
durante a amanhã, na Praça do Rosário,
contou com trinta e duas bancas de negó-
cio, onde os alunos de várias turmas, da
UNECA, dos clubes de empreendedorismo
e de leitura da Escola Básica 2/3 Padre João
José do Amaral expuseram e venderam os
seus produtos à comunidade local. 

A Feira contou ainda com a participação
da Explolab, com a banca da ciência, que
desenvolveu atividades de promoção da
ciência de forma lúdica e de uma turma

UNECA da Escola Secundária de Lagoa, com
trabalhos produzidos pelos alunos com
auxílio dos professores de Expressões e do
professor de Educação Especial. 

A Feira foi abrilhantada com a presença
de sua Excelência, a Presidente da Câmara
Municipal de Lagoa, que muito dignificou o
evento. Saliente-se, que a Feira teve apoio
logístico da Câmara Municipal de Lagoa. 

Helena Costa, dinamizadora do Clube de
Empreendedorismo

No passado dia doze de Junho, a Escola
Básica 2, 3 Padre João José do Amaral par-
ticipou nas marchas de Santo António do
concelho de Lagoa, pelo vigésimo ano con-
secutivo, com a apresentação de uma mar-
cha que teve por tema: “O pirata do Amor”.
A letra, a música e a coreografia foram da
autoria dos docentes Cidália André e Paulo
Alendouro, o projeto dos trajes foi da res-
ponsabilidade da docente Elisabete Lopes e
a elaboração dos adereços ficou a cargo de
todos os docentes de Educação Visual e
Tecnológica.

Nesta atividade participaram quarenta e
quatro elementos, dos quais quatro integra-
ram o coro, que abrilhantou a atuação da
marcha. 

Como foi possível verificar através do im-
pacto visual e da atuação desta marcha,
todos os seus participantes demonstraram
grande empenho, gosto e muito entu-
siasmo, dignificando uma vez mais a nossa
escola.

Cidália André e Paulo Alendouro

As duas escolas da cidade de
Lagoa participaram em ativida-
des conjuntas no final do ano le-
tivo, a convite da Escola
Secundária de Lagoa. 

No dia 2 de junho, a turma E
do 5º ano e alguns alunos do 6º
H da EB 2,3 Padre João José do
Amaral, deslocaram-se à        Es-
cola Secundária de Lagoa a fim
de participarem num Sarau de
Poesia com a turma B do 7º ano
da escola anfitriã. Foi um mo-
mento muito interessante, de
troca de experiências entre os
alunos das duas escolas.

Ainda no mesmo dia, as tur-
mas B e C do 5º ano da EB 2,3

Padre João José do Amaral e a
turma do 1º e 2º anos da EB1/JI
Professor Octávio Gomes Filipe,
da EBI de Lagoa, tiveram opor-
tunidade de assistir, naquela es-
cola, à peça de teatro
protagonizada pela turma D do
8º ano, “O Gato Malhado e a
Andorinha Sinhá”, adaptada da
obra, com o mesmo nome, da
autoria de Jorge Amado, no âm-
bito da disciplina de teatro. No
dia 27 de maio, já tinham assis-
tido à mesma peça de teatro,
alunos do 3º ano da EBI/JI Tava-
res Canário.

Foi uma atividade muito en-
riquecedora, que proporcionou

aos alunos a oportunidade de
assistirem a um espectáculo
muito bem executado e agradá-
vel. Agradecemos à Escola Se-

cundária de Lagoa o convite.

Ana Páscoa, Coordenadora da
Biblioteca Escolar

6ª edição da Feira Empreendedora Alunos da EB 2,3 Padre João José do Amaral
participaram nas marchas de Santo António

Alunos da EBI de Lagoa participaram em atividades na Escola Secundária
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Festas de Santo António assinalaram bodas de prata

As Marchas Populares invadi-
ram a estrada regional na Fregue-
sia de Santa Cruz, no âmbito das
Festas de Santo António.  

Este ano, as festas assinalaram
os seus 25 anos, tendo a festa se
estendido por um maior número
de dias e com um programa mais
vasto, e diversificado.            

O ponto alto das festas é, foi
sem dúvida, o desfile e atuação
das marchas populares, que este
ano percorreram a estrada regio-
nal, em vez das ruas da freguesia,
de modo a terem um espaço mais
amplo, para também albergar
mais pessoas. 

A organização colocou, pela es-
trada regional, pontos com banca-

das para uma maior comodidade
de todos aqueles que visitaram
Santa Cruz e apreciar um número
recorde de marchas.              

Milhares de pessoas assistiram
ao desfile e exibição das oito mar-
chas que participaram no primeiro
dia de marchas, tendo no dia se-
guinte, desfilado as sete marchas
das crianças, com participação de
várias isntituições e escolas do
Concelho.

A noite terminou com a habi-
tual sardinha grelhada e pão de
milho, distribuido por todos os
que se deslocaram até Santa Cruz.       

Depois, como também manda
a tradição, acendeu-se a fogueira
de Santo António.

Selo comemorativo dos 25 anos das Festas de Santo António.

As Festas de Santo António –
Santa Cruz Lagoa, assinalaram,
este ano, o seu 25º aniversário,
data que ficou registada em selo.

Para assinalar as bodas de prata
das Festas em honra de Santo An-
tónio, numa proposta da Presi-
dente da Junta de Santa Cruz,
Adriana Rebelo, e em parceria
com os CTT, o selo foi criado com
uma fotografia de Santo António,
tirada em 2015 na Igreja do Con-
vento dos Franciscanos.

O Santo “casamenteiro” é aca-
rinhado pela população lagoense,
e mais particularmente por todos
os santa-cruzenses e esta homena-
gem é uma forma de criar um selo
de todos os    lagoenses.                                     

Segundo, Pedro Guimarães, re-
presentante dos CTT, este selo irá
“ficar registado para a história”
com o carimbo que dá inicio à cir-
culação do mesmo a nível nacio-
nal.

Por outro lado, Pedro Guima-
rães salientou ainda o “espaço
apreciável e agradável para o lan-
çamento do selo”, com a sua “ma-
ravilhosa imagem de Santo
António” que irá circular por “Por-
tugal inteiro”. 

A cerimónia, do lançamento do
selo comemorativo da 25º edição
das festas de Santo António,  ter-
minou com a atuação do grupo
“Magma Gospel”.           

Este ano foi batido o recorde de marchas participantes.

Balanço positivo das Festas de Santo António 2016

A edição de 2016 das Festas de
Santo António foram um sucesso
estando a organização orgulhosa
de ter conseguido honrar Santa
Cruz com uma semana de eventos
repleta de alegria. Segundo a Pre-
sidente da Junta de Freguesia,
Adriana Rebelo, “foram nove dias
em que a Lagoa mostrou que a
grandeza de um concelho não se
mede em quilómetros quadrados,

mas na qualidade com que um
povo é capaz de lançar mãos à
obra e criar valor nos campos da
cultura, das artes e do desporto”.

Num balanço ao evento que as-
sinalou os seus 25 anos, a autarca
referiu que “nunca senti tanto or-
gulho em ser presidente de junta
da minha freguesia e em ter os co-
laboradores que tenho como du-
rante as festas deste ano. Por isso,

gostava de publicamente agrade-
cer a cada um dos funcionários ao
serviço da junta todo o empenho
e dedicação na preparação e na
realização de todos os eventos.      

Eles foram incansáveis e gos-
tava que os santacruzenses sou-
bessem que em muitos casos
executaram tarefas muito para
além das suas responsabilidades
próprias e do seu horário de traba-
lho remunerado”. Adriana Rebelo
não esquece igualmente as pes-
soas que, individualmente ou no
seio da sua coletividade, com pre-
juízo dos seus tempos livres e da
sua vida familiar, colaboraram no
sucesso que foi a XXV edição das
festas de Santo António.      

Casamentos de Santo
António em 2017

Este ano foram três os casais
que receberam a Bênção de Santo
António, e que irão celebrar o ma-

trimónio no próximo verão. 
A cerimónia decorreu na Igreja

do Convento dos Frades e foi pre-
sidida pelo Cónego Gregório
Rocha, diretor espiritual do Semi-
nário Episcopal de Angra. A missa
festiva contou ainda com a anima-
ção coral a cargo do Grupo de Can-
tares de Santa Cruz.  Esta iniciativa,
que se realizou pelo quinto ano
consecutivo, ganha importância
porque assinala o “inicio de uma
vida a dois, o inicio de uma nova
família e é importante haver esta
paragem a nível espiritual, para
que eles sintam também que
nesta caminhada de tantas coisas,
de tantos afazeres também é ne-
cessário preparar o coração para
celebrar o sacramento naquele
dia”, declarou ao Diário da Lagoa
Pe. Nuno Maiato. 

Para 2017 haverá uma novi-
dade nas Festas de Santo António,
efetivamente, quatro casais pode-
rão casar no Dia de Santo António,
na Cidade de Lagoa, seguindo

assim a tradição Lisboeta. 
Numa parceria entre a Junta de

Freguesia de Santa Cruz e a sua Pa-
róquia, os casais serão seleciona-
dos em toda a ouvidoria da Lagoa,
da Ribeira Chã até ao Livramento,
sendo algumas as condições de se-
leção dos mesmos, nomeada-
mente: que um dos noivos seja
residente da ouvidoria de Lagoa, a
candidatura deve ser apresentada
na Junta de Freguesia de Santa
Cruz, do dia 1 de outubro ao dia 31
de dezembro, seguindo-se por
uma avaliação das mesmas e fina-
lizando com uma entrevista a
todos os candidatos.      

Consequentemente, no dia
5 de fevereiro, no Dia da Nossa Se-
nhora da Estrela, os 4 casais sele-
cionados serão anunciados.                              

DL/AS

Fotos: DL

Casais que receberam a benção de Santo António este ano.
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CAO sem vagas para crianças
com necessidades especiais

São várias as crianças e ado-
lescentes portadores de deficiên-
cia que necessitam urgentemente
de uma resposta por parte do
Governo Regional, no que diz res-
peito à lista de espera para coloca-
ções desses jovens em Centros de
Atividades Ocupacionais.

Nesse sentido, foi enviada re-
centemente, uma carta ao Presi-
dente do Governo Regional dos
Açores, Vasco Cordeiro, por parte
de varias famílias lagoenses que se
encontram nesta situação e se
sentem “descriminadas e injustiça-
das”.

Assim sendo, 34 famílias com
filhos com diversas deficiências da
Cidade de Lagoa, assinaram uma
carta enviada ao Presidente do
Governo Regional e entregue tam-
bém à Presidente da Câmara
Municipal de Lagoa, para expres-
sar a elevada preocupação relati-
vamente à inexistência de
respostas de apoio social e ocupa-
cional para pessoas com deficiên-
cia, em “situação de
vulnerabilidade e dependência”,
no Concelho de Lagoa.

Efetivamente, neste momento
não existe nenhum Centro de Ati-
vidades Ocupacionais (CAO) na
Lagoa, sendo que esses jovens,
com idades superiores a 18 anos,
seriam direcionados para o CAO
da Santa Casa da Misericórdia de
Vila Franca do Campo. Porém,
esses jovens ficam automatica-
mente em lista de espera, sendo
que o CAO de Vila Franca do
Campo, encontra-se lutado, com
15 crianças em lista de espera, dos
quais alguns lagoenses.

Os CAO, permitem garantir o
“acompanhamento, desenvolvi-
mento, estabilidade emocional e
comportamental, autonomia, in-
serção social, igualdade de opor-

tunidades e preparação para a
vida profissional, ou até em alguns
casos, a transição para o em-
prego” desses jovens adolescen-
tes.

Segundo, Ângela Batista, Téc-
nica Superior de Psicologia, do
Centro de Atividades Ocupacionais
de Vila Franca do Campo, neste
momento, 42 utentes integram o
CAO com 12 cidadãos lagoenses.
No total o CAO tem capacidade
para cerca de 70 utentes, mas para
que mais jovens possam integrar o
centro seria necessário “um alar-
gamento do quadro de recursos
humanos e mais material”.

“O número de pessoas com de-
ficiências na Cidade de Lagoa jus-
tificaria um CAO neste concelho,
pois nós já não conseguimos dar
respostas positivas aos pais, o que
provoca preocupações mais do
que legitimas para o futuro dos
seus filhos”, declarou ao Diário da
Lagoa, Ângela Batista.
Assim sendo, para os pais desses
adolescentes, as soluções são
muito poucas, quando “as neces-
sidades especiais dos filhos não
terminaram com a conclusão do
seu percurso educativo”.

Para Liliana Amaral, mãe de Mi-
guel, que deixou este ano a Escola
Secundaria de Lagoa, por ter com-
pletado 18 anos, a situação é
muito complicada, “sentimo-nos
descriminados pela sociedade”,
confessou.

Na realidade, esses adolescen-
tes sem nenhum CAO para onde ir,
são obrigados a ficar em casa com
a permanência de um adulto res-
ponsável, pois precisam de neces-
sidades permanentes ao nível de
prestação de cuidados, acompa-
nhamento e supervisão, o que
desta forma, impede um dos pais
de exercer qualquer atividade pro-

fissional.
Segundo Goreti Borges, mãe da

adolescente Joana, o problema da
falta de um CAO na Lagoa ou da
disponibilidade de lugares noutros
CAO da Ilha de São Miguel, reside
na falta de verbas. No entanto,
para a mesma, a injustiça é
grande, “sinto-me revoltada pois
dão verbas para tudo e para os
nossos filhos a resposta é sempre
negativa. Esta luta não é apenas
para a minha filha, é para todas as
crianças especiais”, desabafou
Goreti Borges.

Para estas famílias, o futuro dos
seus filhos é visto sem respostas e
com grandes duvidas. Efetiva-
mente, eles precisam de aprender
“a serem autónomos, a saber fazer
as coisas do dia-a-dia” e “nós
temos consciência que os nossos
filhos têm capacidades para fazer
algumas coisas”, nomeadamente
“cozinhar ou trabalhar numa
horta”.
Consequentemente, o ideal para
estas famílias seria a criação de
um Centro de Atividades Ocupa-
cionais na Cidade de Lagoa ou a in-
tegração dos jovens lagoenses,
num dos CAO existentes na Ilha de
São Miguel.

O Diário da Lagoa tem conheci-
mento que a Santa Casa da Mise-
ricórdia de Santo António da
Cidade de Lagoa, tem como pro-
jeto a criação de uma residência
para jovens e pessoas com defi-
ciências, o que permitiria dar uma
resposta alternativa em caso de
doença ou falecimento dos pais. 

O Jornal Diário da Lagoa conta-
tou fonte do executivo regional
com responsabilidade nesta maté-
ria, estando a aguardar uma rea-
ção, a qual não nos foi remetida,
até ao fecho desta edição.

DL/AS

Utentes da Lagoa frequentam CAO de Vila Franca do Campo Foto: direitos reservados O espaço que aqui se apresenta resulta em parte, da necessi-

dade de melhor informar os leitores sobre matérias que eventual-
mente lhes possam interessar.

Pretende -se de forma simples e objetiva tratar de questões legais
do dia a dia, dúvidas que poderão se dissipar com uma breve leitura
no intervalo para o café!

O IMI e suas isenções (Parte II)

Após nos termos debruçado sobre a razão de ser deste "mal
amado" imposto, cabe informar que este concerne regimes de exce-
ção que levam a que determinados contribuintes se encontrem em si-
tuação de isenção quanto ao seu pagamento.

A isenção de IMI está preconizada legalmente no artigo 44.º do
Estatuto dos Benefícios Fiscais e no artigo 11.º do Código do Imposto
Municipal Sobre Imóveis (CIMI), ora, encontram-se elencadas várias
isenções que sumariamente se exporarão:

Os contribuintes com rendimento anual bruto até € 15 295 estão,
de facto, isentos do pagamento de IMI, desde que o valor total do seu
património imobiliário não ultrapasse os 66. 500 euros. Para este
efeito, o Fisco baseia-se na declaração de rendimentos do ano ante-
rior, sendo a isenção determinada automaticamente.

Se o valor tributário de um imóvel adquirido para habitação for
inferior a 125 mil euros e rendimento coletável, for inferior a 153.300
euros, podem os contribuintes que o requerem ficar isentos de IMI
durante três anos.

De igual modo, quem operar reabilitação urbanística em imóvel,
devidamente licenciada pela Câmara Municipal competente, poderá
beneficiar de um periodo de isenção de dois anos, contados a partir
da emissão da licença camarária.

Por fim, o Orçamento de Estado de 2016, determinou que para
efeitos de apuramento de IMI, a taxa máxima irá ser reduzida de 0,5%
para 0,45%, redução esta que terá repercussões apenas em 2017 e
nos municípios onde se pratique a taxa máxima.

Hélder Pimentel Medeiros
Advogado

helderpimentelmedeiros@gmail.com

Legalmente
Falando
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Empresários devem unir-se mais para benefício da Lagoa

No dia em que a comunidade
piscatória lagoense celebrou o seu
padroeiro São Pedro Gonçalves
Telmo, o programa da Rádio Lagoa
"Onde Conversar" esteve no res-
taurante mítico lagoense, A Trai-
neira, com o seu proprietário
Paulo Juromito, bem como com o
Secretário Regional do Mar, Ciên-
cia e Tecnologia, Fausto Brito e
Abreu.

O mar, o peixe, o marisco, o res-
taurante e os Açores foram os
temas desta conversa.

A Traineira possui já mais de 20
anos, contudo, tem agora uma
nova imagem, "mas nunca esque-
cendo a sua história, aquilo pelo
que é conhecida, o seu ar rústico,
a pesca, o mar", disse-nos Paulo
Juromito, que reforçou esta liga-
ção, uma das razões das visitas dos
seus clientes, o peixe e o marisco
frescos.

Segundo recordou, "infeliz-
mente "A Traineira" teve uma tem-
pestade forte, e quando
assumimos este espaço, o desafio
foi relançar o restaurante no mer-
cado e está à vista o nosso traba-
lho. Trabalho este que agora é
também analisado pelos muitos
turistas que nos visitam", referiu
Paulo Juromito.

Fausto Brito e Abreu é um apre-
ciador do peixe açoriano, elo-
giando neste início os peixes
frescos expostos no restaurante
para consumo. À pergunta sobre
as potencialidades do mar e se as
estamos a utilizar corretamente, o
secretário regional reforçou a ideia
que "é uma estratégia europeia de
tentar cada vez mais ter atividades
económicas, empresas ligadas ao
mar e os Açores não escapam a
isto (...) Os Açores são a região

mais marítima da Europa, tem ob-
rigação de fazer ainda mais e pro-
curar novas áreas".

O governante mencionou que
algumas" áreas poderão ter
grande potencial na nossa região,
como a aquacultura, mas diz que
precisamos de conhecer o mar,
proteger os ecossistemas mais
sensíveis e só depois devemos par-
tir para as atividades económicas.
É por aí que surge uma das suas
parcerias com a China, que tem
imenso conhecimento. Por isso,
"numa região como os Açores faz
todo o sentido juntar o mar, ciên-
cia e a tecnologia".

O fluxo turístico que os Açores
assistem atualmente fez-se sentir
de imediato n'A Traineira que re-
cebeu clientes logo do primeiro
voo lowcost e "têm-nos visitado
diariamente, o ano todo. Obvia-
mente a Lagoa necessita de mais
algumas infraestruturas, todos nós
sabemos! Aqueles que já vêm, nós
temos a responsabilidade de servir
cada vez melhor e dar a conhecer
o que é o mar açoriano, a tradição
da restauração açoriana, portanto,
o peixe fresco, o marisco, o bife à
regional, alguns petiscos, mas efe-
tivamente vêm à Traineira porque
gostam do peixe fresco que é ser-
vido na traineira que vem à mesa",
disse-nos Paulo Juromito.

Ainda segundo o empresário,
"sendo a Lagoa um meio mais pe-
queno os seus empresários de-
viam-se juntar cada vez mais e
verem todos, em conjunto, o que
seria melhor não só para a restau-
ração lagoense, mas também para
as outras áreas de negócio, para
trazer mais gente".

A nível turístico, Fausto Brito e
Abreu refere que "um produto tu-

rístico que está um pouco sub-de-
senvolvido e que tem grande po-
tencial de crescimento na região é
a chamada Pesca Turísmo (...) um
turista poder embarcar numa em-
barcação de pesca profissional, tí-
pica açoriana, que vai para o mar
fazer a sua safra normal, é um pro-
duto turístico super genuíno", um
perfeito exemplo de como "o tu-
rismo e o mar podem estar intima-
mente ligados", respondeu,
acrescentando que "vamos conse-
guir salvaguardar um dos nossos
principais patrimónios, a nossa
paisagem costeira".

O responsável pela pasta do
Mar, Ciência e Tecnologia referiu

que conhece a comunidade pisca-
tória lagoense, "uma comunidade
bastante vibrante, com uma frota
muito diversa, uma pesca poliva-
lente. Estão encaixados entre
Ponta Delgada e Vila Franca, que
são dois portos de pesca maiores,
mas com aspirações muito pró-
prias e desejo de investir mais".

Mesmo a finalizar, questioná-
mos os dois convidados sobre as
suas preferências em relação aos
sabores do mar. Paulo Juromito
realçou a sua predileção sobre a
açorda que A Traineira confeciona.
O Secretárigosta de quase todos
os peixes, adora chicharros e
quanto mais pequenos melhor,

gosta muito de polvo, imenso de
lapas, abrótea e de todo o peixe
fresco açoriano "com muito
gosto".

"A Traineira vai continuar a ter
diariamente peixe fresco, marisco
fresco, bom serviço e boa cozinha
e agora com a certificação da
marca Açores mais responsabili-
dade vamos ter!", rematou Paulo
Juromito.

DL/TF

Telmo Ferreira esteve à conversa com Paulo Juromito e Fausto Brito e Abreu no Restaurante “A Traineira”

Fausto Brito e Abreu considera que a aquacultura tem grande potencial de crescimento.

Fotos: DL



Diário da Lagoa  |  julho 2016Página 08 REPORTAGEM

Reforçada a geminação entre as cidades de Lagoa dos Açores e Algarve

A tradicional festa do Divino Es-
pírito Santo, que se comemora nos
Açores, este ano voltou a ser re-
criada em Lagoa (Algarve), no âm-
bito do protocolo da geminação
entre os Municípios de Lagoa dos
Açores e Algarve.

Esta foi mais uma atividade que
surge no sentido de estreitar rela-
ções entre os dois Municípios,
sendo que os lagoenses algarvios
tiveram a oportunidade de contac-
tar diretamente com a realização
desta manifestação religiosa e cul-
tural.

O objetivo desta iniciativa pas-
sou pela preservação e promoção
da cultura e das tradições que
fazem parte da memória coletiva
do povo açoriano e lagoense e que
contribui para definir a identidade
naquilo que têm de mais singular
como é o caso do culto ao Divino
Espírito Santo.

Nestas festividades que ocor-
reram em lagoa (Algarve) marcou
presença um grupo de cozinheiras
que confecionaram as tradicionais
sopas do Espírito Santo, assim
como o Grupo Cantares de Santa
Cruz, que atuou nas várias fregue-
sias do concelho algarvio.

O ponto alto das festas decor-
reu com a recreação da Festa do
Divino Espírito Santo que se ini-
ciou com um cortejo do quarto do
Divino Espírito do Convento de
São José, onde a Coroa esteve ex-
posta, em direção à Igreja Matriz
de Lagoa onde se realizou a Missa.
Nesta celebrou-se a Solenidade da
Santíssima Trindade, presidida
pelo Padre José Nunes, com apon-
tamentos do Grupo Coral Litúrgico

da Paróquia de Lagoa e do Grupo
de Cantares de Santa Cruz dos
Açores.

Seguiu-se uma procissão pelas
ruas da cidade de Lagoa com forte
participação popular e na qual
participaram ambos os executivos
de Lagoa Açores e Algarve, o Pre-
sidente da Assembleia Municipal
de Lagoa, os Presidentes de todas
as freguesias do concelho de
Lagoa, a Presidente da Junta de
Santa Cruz de Lagoa-Açores, a Co-
mitiva da Casa dos Açores no Al-
garve e os Agrupamentos de
Escuteiros de Lagoa, Estômbar,
Mexilhoeira da Carregação e Par-
chal. 

No final da procissão a Coroa
do Espírito Santo foi colocada para
contemplação dos participantes
num espaço criado especialmente
para o efeito no átrio do Auditório
Municipal, sem, antes disso, ter
sido efetuada a devida homena-
gem a este principal símbolo do
Divino Espirito Santo.

Seguiu-se a refeição tradicional
“Sopas do Divino Espírito Santo”
com a participação de cerca de mil
convivas que puderam descontrai-
damente saborear este ícone da
gastronomia açoriana que contou
com a animação do Rancho Folcló-
rico do Calvário e do Grupo de
Cantares de Santa cruz.

Para a Presidente da Câmara
Municipal de Lagoa (Açores), “foi
notória a satisfação da população
algarvia nesta replicação da tradi-
ção açoriana”.

Em declarações ao jornal Diário
da Lagoa, Cristina Calisto Decq
Mota, que fez um balanço positivo

desta recriação, recordou que esta
iniciativa começou a ser delineada
em 2015, aquando da visita o exe-
cutivo de Lagoa (Algarve) aos Aço-
res, tendo participado na altura
nas Festas de São Pedro, em Água
de Pau, para perceber a envolvên-
cia que a organização de um Impé-
rio e de toda a logística que
requer.

“Sem terem ligações a uma fes-
tividade religiosa desta natureza,
conseguiram colocar de pé um Im-
pério, duma forma fidedigna do
que são as tradições açorianas”,
considerou.

A autarca adiantou ainda que,
em 2008, participou no primeiro
Império realizado no Algarve, e
sente que houve uma melhoria,
onde a presença açoriana foi mais
digna no sentido da representa-
ção, na participação popular e na
envolvência que todo o executivo
teve nestas festividades.

Cristina Calisto Decq Mota re-
feriu ao Jornal Diário da Lagoa
que, para um aprofundamento
desta geminação, já em 2017 está
a ser pensada uma jornada de cul-
tura e educação em Lagoa (Aço-
res).

A autarca admite que este exe-
cutivo está aberto para a realiza-
ção de iniciativas conjuntas, que
possam promover os dois conce-
lhos, dando a possibilidade de ca-
minhar para outras áreas no
âmbito desta geminação, visto que
esta não pode ficar apenas confi-
nada às festividades do Espirito
Santo. 

Quem viu com satisfação a rea-
lização desta recriação das Festas
do Espírito Santo em terras algar-
vias foi o Presidente da Casa dos
Açores no Algarve.

Rúben Santos, natural da ilha
do Faial, em 2008 esteve na orga-
nização da Festa do Espirito Santo
em Lagoa, no Algarve.

Em entrevista ao Jornal Diário
da Lagoa, recordou que data de
1850 foi a última noticia da exis-
tência do Espirito Santo no Al-
garve,  

Em 1996, a 9 de junho, a Casa
dos Açores reintroduziu as festivi-
dades e de lá, até hoje, já há 24
festas do Espirito Santo em terras
algarvias. Acredita que o resgate
desta festividade está assegurado

e que irão certamente perdurar.
Segundo adiantou à nossa re-

portagem, a Casa dos Açores do
Algarve tem vindo a realizar mui-
tas atividades, representando a re-
gião em várias vertentes,
divulgando junto dos algarvios
tudo o que os Açores têm para
mostrar.

Rúben Santos referiu ainda que
a Casa dos Açores do Algarve con-
tinua com uma agenda muito
preenchida, com inúmeras ativida-
des, sempre a exteriorizar as nove
ilhas dos Açores para esta terra de
acolhimento. 

Recorde-se que a geminação
entre os dois concelhos foi assi-
nada a 19 de janeiro de 2008.

O ponto alto aconteceu com a realização da procissão e distribuição das sopas.

Rúben Santos, presidente da Casa dos Açores no Algarve.

No Algarve foi recriado o tradicional Quarto do Espírito Santo.

Fotos: DL
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Fotos: DL

Limpeza da Orla Costeira da Lagoa

Foram cerca de duzentos voluntários que
estiveram envolvidos na limpeza da orla
costeira e subaquática que decorreu na
manhã deste sábado, dia 18 de junho, na Ci-
dade de Lagoa.

Os voluntários, ligados a várias institui-
ções e associações, espalharam-se um
pouco por toda a orla costeira das fregue-
sias de Nossa Senhora do Rosário e de
Santa Cruz para proceder à sua limpeza. No
mar, alguns voluntários, auxiliados pela po-
lícia marítima, procederam à limpeza suba-
quática.

A registar há o facto de, ao contrário de
anos anteriores, a quantidade de lixo reco-
lhido ter sido bastante inferior.

Segundo a presidente da da Câmara Mu-
nicipal de Lagoa trata-se de uma iniciativa
que pretende, acima de tudo, chamar a
atenção para a necessidade de manter a
orla costeira limpa, de cada vez ser menos
recorrente os atentados ambientais que

eram visíveis.
Quanto a uma recolhe menor de resí-

duos, a autarca acredita que resulta duma
série de ações que têm sido levadas a cabo
por várias entidades e que acabaram por
ter um resultado e efeitos práticos.

Cristina Calisto Decq Mota realça a ação
que acaba por mobilizar a comunidade, em
que participam um conjunto de parceiros
de vários índoles, desde o cultural, despor-
tivo assim como ligados à área social, e que
nesta ação de unem em prol do bem
comum.

Com a participação de cerca de 200 vo-
luntários, na sua maioria jovens, “acaba por
ser importante, uma vez que é sinal que
estas pessoas vão percebendo, desde tenra
idade, a importância que cabe a todos nós
que o futuro é sustentável, que o ambiente
deve ser preservado até para a qualidade
de vida das futuras gerações”.

Autarca juntou-se aos jovens na limpeza da orla costeira.

AJCOD sensibiliza os jovens

Jovens da AJCOD na limpeza da orla costeira da Lagoa.
A Associação Juvenil do Clube Operário

Desportivo há mais de vinte anos, para
além da vertente desportivo, que tem vindo
a promover a sensibilização ambiental.

Entre outras atividades, desde o início
da criação da associação, anualmente era
promovida a limpeza da orla costeira a
Lagoa.

Nos últimos anos, quando a autarquia
lagoense começou a promover esta ação, a
associação juntou-se à causa, sendo um dos
parceiros que anualmente ajudam nesta
limpeza.

Segundo Gilberto Borges, o presidente
da associação, esta ação sensibiliza os jo-
vens para a necessidade da limpeza do am-

biente porque “se não tratarmos dele,
daqui a uns anos não temos ambiente, e ao
sensibilizarmos, eles próprios acabam por
promover essa sensibilização em casa”. Há
que alertar as pessoas e consciencializá-las
para esta questão, referiu.

O responsável, ao Jornal Diário da Lagoa,
disse denotar uma melhoria de ano para
ano, na recolha do lixo na orla costeira, re-
cordando que no incio chegaram a ser re-
colhidos monstros, desde fogões,
frigoríficos, etc, e atualmente, com a quan-
tidade menor de lixo recolhido, é sinal que
as pessoas estão sensibilizadas para um me-
lhor ambiente.

DL

O Centro Social e Paroquial do Cabouco,
“O Ninho”, decidiu homenagear e louvar o
Divino Espírito Santo, pelo terceiro ano con-
secutivo, com um quarto dedicado ao Di-
vino Espírito Santo.

Efetivamente, para esta Instituição, pre-
sidida pelo Pe. Pedro Coutinho, este Louvor
em participar e homenagear o Divino Espí-
rito Santo, é feito com muita dedicação e
empenho.

Para Sidónia Gouveia, educadora e re-
presentante da Instituição, a elaboração do
quarto do Espírito Santo fazia todo o sen-
tido por ser uma “tradição da nossa terra”.
O quarto do Divino Espírito Santo do Centro
Social e Paroquial, incorpora também a
festa dos finalistas das crianças que este
ano saem da Instituição. Assim sendo, todas
as crianças serão coroadas, na próxima
sexta-feira, dia 17 de junho, numa procissão
que sairá pelas 17h00 do Centro Social e Pa-
roquial até à Igreja do Cabouco.

“Quase todas as nossas crianças estão ha-
bituadas a estas tradições e reagem muito
bem. A maioria das crianças daqui da Insti-
tuição são açorianas e todas elas vivenciam
essas festas com alegria e entusiasmo”, sa-
lientou Sidónia Gouveia ao Jornal Diário da
Lagoa.

Consequentemente, para as funcionárias
da Instituição, “é uma grande honra” come-
morar e participar nas festas, “aqui acaba-
mos por ser nós as mordomas da festa”,
onde o quarto do Divino Espírito Santo é
visto principalmente pelos pais das crianças
da Instituição.

No dia da Coração dos Finalistas, todas
as crianças irão levar para casa uma coroa
feita por elas e pelas funcionarias da Insti-
tuição, mantendo assim a tradição e recor-
dação da mesma.

DL/AS

Centro Social e Paroquial do 
Cabouco celebra o Espírito Santo

Espírito Santo em Água de Pau
A Vila de Água de Pau voltou a receber

as Festas em honra do Divino Espírito
Santo, à semelhança dos anos anteriores,
no Largo do Santiago.

Estas são festividades organizadas pela
Câmara Municipal de Lagoa, com o apoio
da Junta de freguesia de Água de Pau, pa-
róquia de Nossa Senhora dos Anjos e con-
tando com a colaboração dos funcionários
do município.

Trata-se de uma iniciativa, realizada pela
terceira vez e que alia várias componentes
de cariz religioso, histórico, cultural e social.
São festividades que revelam a importância
das Festas em honra do Divino Espírito
Santo como tradição e que mostram, clara-
mente, a identidade do povo açoriano e a

memória coletiva do povo lagoense, contri-
buindo, também, deste modo, para definir
a identidade do concelho, naquilo que tem
de mais singular como é o caso do culto ao
Divino Espírito Santo que se assume como
uma devoção com grande tradição no seio
da comunidade lagoense.

De salientar ainda, a valorização que a
mesma confere à cultura popular e às tra-
dições, com destaque para a envolvência
dos grupos locais, sendo, similarmente,
uma forma de dinamizar e valorizar a nossa
comunidade concelhia, sem esquecer os
idosos mais carenciados, em que cerca de
165 idosos portadores de cartão de idoso
receberam uma pensão.

Fotos: DL

Foto: DL
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Caloura recebe a “Corrida Mais Louca do Mundo – Rumo ao Mar”
Depois de um 2015 sem even-

tos, eis que regressa as atividades
da Associação de Eventos Viva
Mais Água de Pau. Segundo fonte
da associação, 2016 aparece como
um ano de mudanças, não só a
nível de reestruturação da Asso-
ciação, como também no estilo e
na imagem da mesma.

A associação promete colocar
o dia 20 de agosto vai ficar mar-
cado na história dos Açores como
o dia internacional dos “OBJETOS
AVOADORES”. 

A sétima edição da Corrida
Mais Louca do Mundo, a primeira
com “Rumo ao Mar” está a chegar,
e os voos mais criativos vão fazer-
se sobre a Baía da Caloura, em
Água de Pau.

Segundo a organização, este
ano, o objetivo passa por ser
criada uma “MAQUINA AVOA-
DORA” para que o sonho de voar
possa ser uma realidade.

“A teoria de voo em aéro-que-
deonáutica é uma nova modali-
dade de voo em que, ao
misturar-se o AR, a QUEDA e o
MAR, resulta num verdadeiro es-
petáculo que a Associação de
Eventos viva mais Água de Pau,
junto com as equipas participati-

vas, vão testar num dos locais
mais paradisíacos do mundo… A
BAÍA DA CALOURA”.

Segundo explica a organização,
o lançamento das “Geringonças
Voadoras” será feito através de
uma rampa gigante para garantir
um maior equilíbrio, terminando
num salto para o mar na Baía da
Caloura. O objetivo é atingir a má-
xima distância possível… mas
atenção, tem de ser a PLANAR. Ló-
gico que existem regras de segu-
rança para cumprir.

O principal objetivo de mais
esta prova animada, é fazer com
que as equipas se divirtam na
construção das geringonças voa-
doras, e também fazer deslocar
multidões para assistir a este di-
vertidíssimo evento.

Está a ser construída uma
rampa gigante que irá ser colocada
na entrada do cais do porto da Ca-
loura em direção à baía, onde as
equipas, no máximo de quatro ele-
mentos, só têm de colocar os car-
ros voadores em cima da rampa
com um piloto em cima. A função
dos restantes três elementos da
equipa é empurrar o carro voador
com a máxima força possível em
cima da rampa, fazendo-o planar

o mais distante possível sobre a
baía da Caloura. Só vão subir ao
pódio as três equipas que fizerem
colocar o seu carro planar, o mais
distante possível.

As inscrições são limitadas e
poderão ser feitas através dos nú-
meros de telefone 917 889 852 e
917 871 139.

Refira-se que atualmente, a As-
sociação de Eventos Viva Mais

Água de Pau, associação sem fins
lucrativos, é constituída por nove
elementos, Luís Tomaz, Pedro Bar-
bosa, Frederico Valente, Catarina
Tomaz, Elisabete Resendes, João
Medeiros, Tiago Pacheco, Marilia
Tavares e Paulo Ricardo Melo.

A Associação de Eventos Viva
Mais Água de Pau conta com uma
equipa quase totalmente reno-
vada, com a exceção de dois dos

elementos.
A saída em 2015 de alguns

membros, deveu-se a motivos pro-
fissionais por parte de alguns, e a
mudanças de localidade por parte
de outro, uma vez que organizar
este tipo de eventos requer muito
trabalho, tempo e dedicação.

DL/AEVMAP

Ribeira Chã recebe I Festival dos Inhameiros
A associação Filhos da Terra em

parceria com a Câmara Municipal
de Lagoa irão organizar, a 16 e 17
de julho, a primeira edição do Fes-
tival dos Inhameiros, na Ribeira
Chã, com o objetivo da reparação
urgente da torre sineira da Igreja
de São José.

Inhameiros é a alcunha que ga-
nharam, há algum tempo, os habi-
tantes da pequena freguesia da
Ribeira Chã, no concelho da Lagoa,
pela cultura do inhame, que por
sinal é de grande qualidade e
sabor. Este foi o mote para que a,
recém criada, Filhos da Terra – As-
sociação Sóciocultural e de Desen-
volvimento Local ter a iniciativa de

criar um festival gastronómico e
musical nesta localidade, revela
uma nota enviada à nossa reda-
ção.

Segundo a organização, inicial-
mente este seria um festival ape-
nas com o intuito de promover a
gastronomia e a própria freguesia
da Ribeira Chã. No entanto a ideia
ganhou os contornos de angaria-
ção de fundos quando foi dado a
saber que a torre sineira necessi-
tava de reparação urgente devido
ao seu avançado estado de degra-
dação, fruto dos seus quase cin-
quenta anos de existência, exposta
aos agentes climatéricos. Assim
sendo, os responsáveis pela asso-

ciação decidiram que este evento
deveria ter como finalidade o fi-
nanciamento de tal obra, que está
orçamentada em nove mil euros.

A ideia foi apresentada à Presi-
dente da Câmara Municipal de
Lagoa que prontamente abraçou o
projeto tornando-se assim a Câ-
mara parceira fundamental na or-
ganização deste primeiro Festival
dos Inhameiros. Do mesmo modo
várias instituições locais, empre-
sas, meios de comunicação social,
assim como a população, associa-
ram-se prontamente, contribuindo
desta forma para o bom sucesso
do evento, a realizar a meio de
Julho.

Esta primeira edição terá várias
vertentes para quem visitar a Ri-
beira Chã a 16 e 17 de julho.

Na gastronomia o inhame será
o rei da festa, aparecendo confe-
cionado de várias formas tais
como a Sopa de Inhame, cozido ou
frito, sempre bem acompanhado
pelo peixe grelhado e a salsicharia
típica dos Açores, entre outros pe-
tiscos regionais. Está também pre-
vista a gastronomia típica da
Ribeira Chã com especial destaque
para Sopa de Netos. Não faltarão
como sobremesa as malassadas e
outros doces que irão surpreender
os muitos convivas que se espera
que apareçam no local nestes dois
dias. Irá decorrer em simultâneo
um Concurso de Sobremesas
sendo as mesmas mais tarde lei-
loadas a favor da festa.

A música será também uma
constante e pelo palco principal
irão passar vários artistas com es-
pecial destaque para o grupo da
casa os “Filhos da Terra”, que se
têm revelado embaixadores da Ri-
beira Chã e que nesta data come-
moram o seu terceiro aniversário.

No espaço do Festival do Inha-
nheiro, que se irá realizar junto à
Igreja de São José, os visitantes

terão oportunidade de apreciar o
artesanato local e de algumas en-
tidades convidadas, sendo uma
boa oportunidade para os turistas
e emigrantes levarem uma boa re-
cordação das nossas bonitas ilhas.
Outras atividades estão a ser pre-
paradas com outros parceiros. Po-
demos já aqui desvendar que os
Escuteiros da Ribeira Chã terão um
importante papel na animação do
local.

Aproveitando estes dois dias de
festa o Centro social e Paroquial da
Ribeira Chã irá abrir os museus e
promover visitas guiadas a quem
nos visita sendo esta uma oportu-
nidade a não perder para conhe-
cer o valioso espólio museológico
que a Ribeira Chã detém.

No domingo, 17 de julho, acon-
tecerá também a entrega dos tro-
féus do I Torneio de Pesca
Desportiva organizado pelas Filhos
da Terra, que tem a sua segunda
prova domingo próximo.

O evento tem também como fi-
nalidade a promoção local e o en-
volvimento das suas gentes na
organização e promoção local
muito importante no progresso de
qualquer localidade. 

DL/AFT



Diário da Lagoa  |  julho 2016 Página 11DESPORTO/ REPORTAGEM

Já decorrem as obras de remo-
ção do antigo relvado sintético do
Campo Municipal João Gualberto
Borges Arruda, bem como já se
procedeu à demolição dos muros
delimitadores do campo e da an-
tiga tribuna daquele equipamento
desportivo. Uma obra da respon-

sabilidade da Câmara Municipal
de Lagoa, que visa a instalação do
novo relvado sintético já com as
medidas de segurança impostas
pela Federação Portuguesa de
Futebol no recinto de jogos.

Ainda nesta matéria, para além
da construção dos balneários que

servem a equipa sénior que milita
no Campeonato Prio de Portugal,
nos primeiros meses de 2016,
foram também concluídas as inter-
venções de requalificação dos bal-
neários das camadas jovens,
lavandaria/rouparia e espaço para
adaptação a gabinete técnico, bem

como sistemas de águas quentes e
sanitárias, estando agora em fase
de conclusão o ginásio de prepara-
ção física.

Foi também construído um al-
pendre para o apoio a atividade do
clube. Neste momento, decorrem
as obras de ampliação da área de

segurança do recinto de jogo, que
será concretizada através da remo-
ção dos muros laterais e imple-
mentação de novo relvado
sintético, cujo investimento é de
cerca de 250 mil euros. Com este
continuado investimento, que no
seu conjunto já ascendeu os 550
mil euros, a Câmara Municipal de
Lagoa pretende dotar aquele equi-
pamento desportivo de melhores
condições, dotando também o
clube que o frequenta, de melho-
res condições de trabalho, reco-
nhecendo o impacto que o Clube
Operário Desportivo enquanto ins-
tituição de utilidade pública
detém. 

Municipal da Lagoa está a ser alvo de melhoramentos

Jovens do Santiago em Santa Maria

A equipa de basquetebol da Associação
Juvenil do Cube Operário Desportivo
(AJCOD) foi quarta classificada na Taça
Nacional Masculina de sub 16 anos, reali-
zada em Coimbra.                       

Os campeões dos Açores perderam o pri-
meiro jogo, por 84-56, com o Imortal de
Albufeira. Na segunda partida, de apura-
mento dos 3º e 4º classificados, a AJCOD foi
derrotada, por 62-61, pelo Desportivo da
Escola Francisco Franco, da Madeira.

Recorde-se que a participação da equipa
da Lagoa na Taça Nacionas sugiu depois dos
jovens da Lagoa terem-se sagrado cam-
peões dos Açores em sub16.

Isto quando a AJCOD promoveu a festa
de encerramneto da época desportiva, que
serviu igualmente para entregar os prémios
das várias provas ganhas pelos atletas do
clube, assim como prémios aos melhores
marcadores de cada escalhão. 

Foram ainda entregues medalhas aos es-
calões mais novos, como forma de incen-
tivo.

A AJCOD tem atualmente cerca de 140
atletas na modalidade de basquetebol, com
idades compreendidas entre os 5 e os 19
anos.

AJCOD foi 4º na Taça Nacional sub16

Recentemente meia cen-
tena de jovens da formação
do Santiago FC, da Vila de
Água de Pau, participaram
num torneio de futebol rea-
lizado na ilha de Santa
Maria, com a  equipa do
Grupo Desportivo de Gon-
çalo Velho. Tratou-se de
uma deslocação que serviu
como prémio para os jovens
pauenses, que tiveram
ainda oportunidade de co-
nhecer alguns  locais de in-
teresse desta ilha.

Segundo Octávio Cabral,
o Presidente do Santiago
FC, o balanço desta desloca-
ção foi bastante positivo,
onde imperou a amizade e
união entre a comitiva da
Lagoa, e o são convívio com
os marienses, tendo a
equipa da Lagoa sido muito
bem recebida pelos ele-
mentos do Grupo Despor-
tivo Gonçalo Velho.         

Tratou-se de uma deslo-
cação que será para repetir.
A este propósito, a equipa

de Sub10 do Santiago acaba
de ser convidada para parti-
cipar, em 2017, no Ma-
riense Summer Camp,
torneio que decorre em
julho. 

Ainda segundo Octávio
Cabral, no horizonte, está a
realização de um torneio
em Água de Pau, em que
serão convidados as duas
equipas de Santa Maria, “O
Marienses” e o “Grupo Des-
portivo Gonçalo Velho”.

As obras arrancaram no início do mês de junho e decorrem a bom ritmo. Fotos: Direitos reservados

Foto da festa convívio com a presença de atletas e familiares.Jovens da formação do Santiago FC que se deslocaram a Santa Maria.

Clube de Patinagem de Santa cruz volta a vencer o Campeonato de São Miguel
O Clube de Patinagem de Santa

Cruz (CPSC) voltou a sagrar-se
Campeão de São Miguel em Pati-
nagem Artística, após vencer o
Campeonato de Patinagem   Artís-
tica de São Miguel 2016. 

A prova, que decorreu no
passado mês  de junho, teve a
organização da Associação Patina-
gem de Ponta Delgada e que
contou com a colaboração do
Clube de Patinagem de São Pedro.

O evento teve lugar no pavi-

lhão da Escola Roberto Ivens, em
Ponta Delgada, tendo participado
seis clubes locais, com um total de
54 atletas.

Na classificação colectiva o
Clube de Patinagem de Santa Cruz
terminou na frente com 83 pon-
tos, seguido da Academia de
Patinagem Artística dos Açores
(APAA) com 77 pontos.

Em terceiro lugar ficou a Escola
de Patinagem de Ponta Delgada
(EPPD) 68 pontos. 

Seguiu-se o Clube de Patina-
gem São Vicente Ferreira (CPSVF)
em 4º com 61 pontos, o Clube de
Patinagem Vila de Capelas (CPVC)
com 16 pontos em 5º e em
6º o Clube de Patinagem de São
Pedro (CPSP) com 13 pontos.

O Clube de Patinagem de Santa
Cruz volta assim a mostrar a quali-
dade a que tem habituado o seu
público, na promoção deste tipo
de desporto.

Primeiros classificados do Campeonato de São Miguel em PA.

Fo
to

: D
L

Foto: DLFoto: DL
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Atividade da esquadra da PSP de Lagoa
No âmbito da atividade policial recordamos, neste

quadro, algumas das ações desenvolvidas pelos ele-
mentos da Esquadra da PSP de Lagoa, e divulgada atra-
vés do relatório diário do Comando Regional da PSP.
.    Ressalvamos que estes são dados que não refletem
a totalidade da atividade dos elementos desta esqua-
dra.                                                

02JUN16 - Foi detido, um individuo do sexo masculino,
de 54 anos, por conduzir veículo a motor sob a influência
de álcool, acusando a TAS 1,38 g/l. 

08JUN16 - Foi detido, por tráfico de estupefacientes, um
indivíduo do sexo masculino, de 49 anos, tendo sido apreen-
didas 04 plantas de cannabis.

17JUN16 - Foi detido, um indivíduo do sexo masculino,
de 32 anos, por condução de um veículo, sob a
influência de álcool, com uma TAS de 1.30 g/l. 

23JUN16 - Foi detido em flagrante delito, um homem de
30 anos de idade, pelo crime de tráfico de estupefacientes,
tendo sido apreendido ao mesmo 27 doses de Heroína, 15
doses de Haxixe e quantia monetária de 94 euros.

Freguesia de Nª Sª do Rosário 

Alda Maria Cordeiro de Matos
Nasceu: 10-08-1937
Faleceu: 24-05-2016

NECROLOGIA

Freguesia de Nª Sª do Rosário 

Maria Natália da Ponte
Nasceu: 07-05-1934
Faleceu: 22-06-2016

Freguesia de Santa Cruz 

Vitoriano de Faria
Nasceu: 25-06-1939
Faleceu: 19-06-2016

Freguesia do Cabouco 

Odília Maria Rebelo Pimentel Raposo 
Nasceu: 10-04-1950
Faleceu: 18-06-2016

Freguesia de Nª Sª do Rosário 

José Manuel Moniz de Arruda 
Nasceu: 19-05-1957
Faleceu: 16-06-2016

Freguesia de Nª Sª do Rosário 

Maria da Conceição Botelho 
Nasceu: 26-11-1937
Faleceu: 11-06-2016
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Mais conteúdos em:

O outro dia tive a alegria de me
encontrar, com um dos meus mestres
desde do tempo do Seminário Episco-
pal de Angra.

Aconteceu numa refeição, daquelas
em que degustamos a vida, num ser-
viço de ideias, onde as palavras são
acompanhadas pela cumplicidade dos
olhares fraternos, e por causa disto
transformam-se, inesperadamente,

num banquete de amizade, onde a co-
mida deixa de ser o alimento. 
Fomos delineando o menu, por suges-
tão da conversa, entre garfadas inquie-
tas pelas incertezas da vida, mas
cortadas pela maior certeza de todas:
o Amor.

Entre palavras, o meu mestre fez-
me sentir na pele de todas e cada uma
das personagens da parábola do bom
samaritano (Lc. 10,30-38) em que
Jesus responde à pergunta de um dou-
tor da lei: “Quem é o meu próximo?”
com uma desconcertante  parábola
sobre a compaixão e a misericórdia
que devemos ter com o nosso pró-
ximo. 

Resumindo, um homem quase que
morre nas mãos de uns salteadores.
Um sacerdote, um levita, passaram por
ele, viram o seu padecimento, mas ig-
noraram. Apenas um samaritano, que
estava em viagem, aproximou-se, cui-
dou dele, usando assim de misericór-
dia para com o homem.

Escolhemos como sobremesa uma

dedução, que não vem na lista conven-
cional das reflexões sobre esta pará-
bola.  Se este samaritano, não
estivesse de viagem, e por isso, sem
uma agenda recheada de afazeres e
compromissos, não teria parado e sido
misericordioso. Provavelmente, o que
fez deste samaritano, bom foi a sua dis-
ponibilidade de agenda.

Depois de um doce, o café trouxe-
nos a amargura de quem é, muitas
vezes, escravo das agendas deste
mundo e por isso está pouco disponí-
vel para amar.  Agendar a vida é inevi-
tável, mas viver agendado é evitável,
porque retira-nos a liberdade de amar.

Há necessidade de pagar a conta,
reconhecemos que é preciso dividir,
entre os dois, o valor da vida, temos de
ser bons samaritanos.

Não agendamos um próximo en-
contro, porque uma refeição como
esta não se programa, acontece na es-
pontaneidade do amor.

Não podemos agendar o amor

Pe. Nuno Maiato

A Casa do Romeiro vai começar a funcionar a partir do
próximo ano pastoral no antigo espaço informático que a
Câmara da lagoa vai disponibilizar, na freguesia de Santa
Cruz.

Fonte do Grupo Coordenador do Movimento Romeiros
de São Miguel(MRSM) diz tratar-se de uma reivindicação an-
tiga destes responsáveis que alegam que a dimensão do mo-
vimento, a sua dinâmica de ação pastoral e o acervo
histórico, sobretudo de documentos, já não se compade-
ciam com a itinerância e a falta de um espaço próprio.

João Carlos Leite, coordenador do Movimento referiu que
“tivemos algumas soluções que nos foram apresentadas e

esta, de facto, foi a que nos pareceu mais adequada até por-
que o espaço terá também uma valência de apoio ao muní-
cipe e isso é uma garantia de que o espaço vai estar sempre
dinamizado”, adiantou ainda o responsável.

Para já a Casa do Romeiro será a sede social do MRSM,
mas o objetivo é “evoluir também para a constituição de um
espaço museológico e de formação”.

Recorde-se que este grupo coordenador tem entre mãos
um projecto formativo a vários níveis, que passa pela for-
mação teológica, psico-social, cultural tendo constituído
grupos para levar por diante estas ações.

DL/IA

Lagoa cede espaço para a “Casa do Romeiro”

Freguesia do Cabouco

Teófilo Correia Teixeira 
Nasceu: 12-04-1938
Faleceu: 02-06-2016
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PASSATEMPO HORÓSCOPO DE JULHO
Carneiro (21/3 a 20/4)

A vida afetiva marca surpresas po-
sitivas e, subitamente, novos acontecimen-
tos estimulam os seus relacionamentos.

A nível profissional avalie bem os seus
argumentos e firme bem as suas posições,
mesmo que tenha que combater hierar-
quias.

Touro (21/4 a 21/5)

A vida afetiva reflete uma maior
segurança pessoal e confere uma boa ener-
gia, capaz de ultrapassar todos os obstácu-
los.

A nível profissional poderá sentir mais
motivação e estabilidade, relativamente no
que respeita a condições de trabalho. 

Gémeos (22/5 a 21/6)

A vida afetiva indica uma especial
movimentação e sentirá uma onda de reno-
vação, promotora de excelentes iniciativas
amorosas. 

A nível profissional tem de ser muito
firme e aceitar que alguns projetos só serão
proveitosos a médio ou longo prazo.

Caranguejo (21/6 a 23/7)

A vida afetiva proporciona novas
amizades e, neste sentido, disponibilize
mais tempo para alguém que conheceu re-
centemente.

A nível profissional estão protegidos
novos estudos, aprendizagens técnicas ou
trabalhos de grande sensibilidade artística.

Leão 24/7 a 23/8)

A vida afetiva aponta uma conjun-
tura favorável que permite acabar com con-
flitos familiares e descobrirá uma preciosa
tranquilidade.

A nível profissional o progresso está re-
lacionado com decisões recentes e novos
investimentos poderão frutificar a curto
prazo.

Virgem (24/8 a 23/9)

A vida afetiva progride compativelmente
com os seus desejos e encontrará estraté-
gias inteligentes para atingir o sucesso
pretendido.

A nível profissional podem surgir melho-
rias financeiras e algumas questões arrasta-
das podem agora ser resolvidas com êxito.

Balança (24/9 a 23/10)

A vida afetiva algures confusa
impõe uma necessária reflexão, apropriada
para evitar instabilidade nas suas relações
em geral. 

A nível profissional é fundamental mo-
dificar o seu comportamento, de forma a
ter atitudes mais lúcidas e realistas.

Escorpião (24/10 a 22/11)

A vida afetiva traz muita segurança
interior e a harmonia sentimental prova
que as escolhas que fez recentemente estão
certas. 

A nível profissional reorganize as suas
tarefas e reúna todas as informações que
lhe permitam encontrar a solução dos pro-
blemas.

Sagitário (23/11 a 21/12)

A vida afetiva permite evidenciar a
sua capacidade conciliadora e, com tolerân-
cia, vai demonstrar a sua sabedoria aos ou-
tros.

A nível profissional esta fase é de muito
trabalho e, também, de grandes triunfos.
Em várias áreas, terá elogios e incentivos.

Capricórnio (22/12 a 20/1)

A vida afetiva flui harmoniosa-
mente e desvendará grandes entendimen-
tos, favoráveis ao estabelecimento de bases
relacionais sólidas.

A nível profissional a conjuntura pro-
mete bons desenvolvimentos e, mesmo
que não sinta, está em condições de atingir
objetivos.

Aquário (21/1 a 19/2)

A vida afetiva indicia um período
muito favorável, concretizado por manifes-
tações sentimentais surpreendentes e ines-
peradas.

A nível profissional expanda a sua origi-
nalidade, agarre novos desafios e todos os
seus esforços darão os resultados mereci-
dos.

Peixes (20/2 a 20/3)

A vida afetiva deveria ser clarificada e as
perturbações ou ruturas podem ser afasta-
das a partir de clarificações conscientes.

A nível profissional existe a possibilidade
de promoção ou conquista de independên-
cia que trazem realização e serenidade.

Descubra as dez diferenças.

Labirinto: Descubra o caminho correto.

Soluções do passatempo do mês de junho de 2016
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Há um ano ...

Exatamente há um ano, o Jornal Diário da Lagoa desta-
cava a geminação existente entre as Cidades de Lagoa dos
Açores e do Algarve. Em entrevista ao nosso jornal, ambos
os autarcas mostravam interesse em reforçar a ligação entre
as duas cidades irmãs. Outro dos destaques da edição de
julho de 2015 estava virada para os 500 anos da Vila de Água
de Pau, assim como mereceu destaque de primeira página
os 49 anos da mais pequena freguesia do concelho, Ribeira-
Chã.        

Na edição de julho de 2015, o DL destacou ainda a reali-
zação da Festa em honra de São Pedro Gonçalves Telmo, rea-
lizado no Porto dos Carneiros.                  

O final de ano eltivo da Academia Musical de Lagoa teve
igualmente referência nesta edição, assim como a homena-
gem, por parte do Clube Operário Desportivo, a um antigo
jogador, Laudalino Benevides.              

Oportundiade ainda para o balanço das Festas de Santo
António 2015, assim como as atividades extracurriculares
que encerraram o ano letivo na Escola Secundária de Lagoa.

O primeiro aniversário do CLube Desportivo de Água de
Pau, assinalado em outrubro de 2015, foi ainda tema de
realce na edição de julho de 2015 do Jornal Diário da Lagoa.

Pub.

O Lions Clube de Lagoa lançou um
desafio “Desafiar os jovens para o ser-
viço Voluntário” e cinco jovens la-
goenses abraçaram esse projeto. No
âmbito do projeto socia “Desafiar os
jovens para o serviço Voluntário”, os
objetivos eram diversificados, nomea-
damente, de promover o bem-estar
da Comunidade através de ações cívi-
cas, sociais e culturais.

Este projeto serviu para “incentivar
os jovens do concelho a adotarem há-
bitos de servir a comunidade, estimu-
lando-os para uma cidadania
responsável e promovendo boas pra-
ticas para o desenvolvimento juvenil”,
declarou ao Diário da Lagoa, José Ma-

nuel Baião, Presidente do Lions Clube
de Lagoa.

No que diz respeito às áreas de in-
tervenção, os jovens estudantes,
numa parceria entre a Escola Secun-
dária de Lagoa e do Lions Clube de
Lagoa, intervieram na área da saúde
com diversos rastreios, no ambiente
com a reflorestação endémica da Ma-
cela, algumas ações sociais com cam-
panhas solidárias e finalmente junto
às crianças com a recolha de brinque-
dos.

Assim cinco jovens da Escola Se-
cundaria de Lagoa, intitulados de “os
cinco magníficos” foram desafiados
pelo Lions Clube de Lagoa que aceita-

ram, “sem medo, o desafio”, referiu
José Manuel Baião.

Para o Presidente do Lions Clube
de Lagoa, esses jovens solidários
“passaram a fazer parte da nossa fa-
mília. Passaram a ser para nós, os
magníficos jovens solidários do Lions
Clube de Lagoa”.

Segundo André Furtado, Presidente
da Associação de Estudantes da Es-
cola Secundária de Lagoa, este agra-
decimento “é muito carinhoso e
especial” por reconhecerem todo o
trabalho efetuado durante um ano.

Para os estudantes lagoenses, esta
iniciativa foi muito importante por im-
plementar nos jovens um espírito de
voluntariado, de “servir e pôr de parte
a riqueza, a pobreza e dar valor à
vida”.

Serviu ainda para refletir no que é
que “a vida vale em si. O que é que os
outros têm e o que é que eu não
tenho? sirvo do meu meio, para ver o
meio das outras pessoas e pensar
duas vezes antes de falar dos outros.
Eu tenho isto mas será que aquele
tem? Aquele é feliz com aquilo que
tem? E eu sou feliz com aquilo que
tenho ou não tenho?”. Estas foram as
questões colocadas pelos jovens ao
longo do ano.

“Só é feliz quem tiver a coragem de partilhar!”

Ótica Mina assinalou o seu quinto aniversário. Trata-se de um espaço de serviços de optome-
tria e contactologia, situada na Av. Infante D. Henrique, na Cidade de Lagoa.

Jovens que participaram neste chamamento do Lions de Lagoa.


