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Bárbara Jasmins é uma jovem com um enorme talento. Desde muito nova se
sentiu atraída pelas artes. A música é outra paixão.

V Perigrinação Diocesana
dos Acólitos na Lagoa
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Jovem lagoense busca
sucesso nas artes plástias

Lagoa recebe jovens
oriundos de França

Estágios abrem novos 
horizontes aos jovens
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Os estágios promovem o mérito dos alunos lagoenses 
e abrem novos horizontes

Os três melhores alunos da
Escola Secundária de Lagoa (ESL),
o melhor de cada ano do 3º ciclo,
7º, 8º e 9º, foram premiados
numa parceria entre a ESL e a
Câmara Municipal de Lagoa, no
âmbito do programa Verão Jovem,
“Os Exploradores” da Academia
Júnior da Universidade dos Açores
(UAC).

Durante uma semana, os alu-
nos tiveram oportunidade de co-
nhecer, visitar o Campus
Universitário e de usufruir de ob-
servação, análise e exploração
científica, tecnológica, cultural e
artística, em iteração com investi-
gadores e estudantes da UAc.

Para Elisabete Tavares, verea-
dora da Câmara Municipal de
Lagoa, é com muito orgulho que a
Câmara de Lagoa, “colabora com a
Escola Secundária de Lagoa”.

“Desta vez estamos a dar ênfase

aos alunos que gostam verdadei-
ramente de aprender, aos que se
empenham e que por isso obtêm
resultados. São resultados que
lhes permitem serem seleciona-
dos para estágios nacionais de
grande renome e assim de integra-
rem equipas de profissionais de
excelência”, referiu Elisabete Tava-
res ao Diário da Lagoa.

Por outro lado, querendo uma
Lagoa sempre na “Rota do Futuro”,
para a vereadora, “o futuro é hoje
mesmo! Se hoje os jovens forem
alunos de excelência poderão ser
tudo aquilo que ambicionam!”

“É preciso que eles saibam do
poder imenso que têm: estamos
perante uma geração que detém
um horizonte de informação bem
alargado e que por isso mesmo
pode ser esta a geração mais cria-
tiva dos últimos tempos”, referiu
Elisabete Tavares.

Por outro lado, a Vereadora da

CML, salientou a existência de
imensos apoios a nível de União
Europeia, em matéria de ciência e
tecnologia, “que urge serem apro-
veitados”.

Sendo que despertar os alunos
para a ciência é de uma “extrema
importância para a qualificação da
população jovem” e é neste sen-
tido que a Câmara Municipal de
Lagoa quer “caminhar e orientar”.

Aliás o NONAGON- Parque de
Ciência e Tecnologia, do qual a Câ-
mara Municipal é sócia, assume-se
como um “símbolo identitário da
nossa Cidade -"Lagoa na rota do
futuro". É sobejamente conhecido
o trabalho de excelência a nível de
pedagogia que é promovido pelo
Expolab e que é procurado por
todos os jovens da nossa ilha”.
Para o aluno Diogo Sousa, ter fre-
quentado este programa durante
uma semana foi uma verdadeira
“inspiração para o futuro”, ele que

pretende um dia ser cirurgião.
Segundo, Diogo Sousa, a expe-

riência foi “muito agradável”,
sendo vista pelo próprio como
uma “prenda” e uma “mais valia”
por ser fruto “do nosso esforço” e
“sermos dignos disso”.

Uma dificuldade apresentada
pelos alunos, foi a duração das ati-
vidades, sendo que cada uma
tinha a duração de três horas sem
intervalo, o que provocou algum
“cansaço” e “falta de atenção”
para os jovens estudantes.

Para, Íris Branco, as atividades
lúdicas foram “muito interessan-
tes” e permitiram aprofundar e ter
“mais ideias” de alguma área pro-
fissional em que pretende se dire-
cionar. A jovem estudante deseja
que o seu futuro profissional es-
teja ligado às ciências.

Outro aspeto apreciado pelos
três alunos, foi o convívio dentro
da UAC e os instrutores terem

“conduzido bem” as diversas ativi-
dades, o que aumentou o desejo
de futuramente irem para a Uni-
versidade dos Açores.

A terceira aluna premiada pelo
seu empenho escolar, foi Catarina
Perry, que achou esse programa
“muito interessante”, nomeada-
mente o facto de poder conhecer
de perto o Campus Universitário e
“abranger o nosso conhecimento”.
Apesar do estágio de uma semana
coincidir com as férias escolares,
os jovens são unânimes em dizer
que foi uma “surpresa agradável”,
que permitiu abrir horizontes.

(...)

Alunos da Escola Secundária de Lagoa que participaram no programa Verão Jovem na academia açoriana. Foto: DL



Diário da Lagoa  |  setembro 2016 Página 03

Alunos lagoenses em estágio no Minho e Porto

(...)

A Câmara Municipal de Lagoa anunciou,
no aniversário da ESL, que iria apoiar com a
bolsa “jovens à descoberta” a deslocação
dos alunos do ensino secundário ao pro-
grama Ciência Viva no Laboratório – Ocupa-
ção Cientifica de Jovens nas Férias.

Consequentemente, o aluno André Rocha,
foi selecionado para o estágio ‘Diagnóstico
molecular em neurogenética’, no Instituto de
Investigação e Inovação em Saúde, no Porto.
Para André Rocha, o estágio permitiu viver
uma “realidade muito diferente” daquela
que está habituado na Escola Secundária da
Lagoa e da Ilha de São Miguel, salientando
que a Cidade do Porto tem um “ambiente
completamente diferente”.

O jovem estudante lagoense, salientou
toda a importância “desta oportunidade”,
sendo uma experiência única que na ESL não
iria poder usufruir, podendo aprender “coi-
sas que também vão ser úteis no futuro”.

Por outro lado, André Rocha, referiu o
facto deste estágio ter sido uma “opção pró-
pria”, sem nenhuma pressão feita por parte
da escola e que as férias servem exatamente
para se fazer “aquilo que gostamos” e para
o próprio, que pretende seguir medicina o
gosto pela investigação é fundamental.

“Não temos muita oportunidade para fazer
este tipo de experiência e de estar em con-
tato com esta realidade e ver todas essas
pessoas com tanta paixão pelo que fazem,
então eu só podia mesmo aproveitar”, decla-
rou André Rocha ao Diário da Lagoa.

A estudante, Mariana Ferreira, usufrui do
estágio “Da levedura a novas terapias para
patologias humanas: “os pequenos” podem
ter grandes missões!”, no Centro de Biologia
Molecular e Ambiental – Universidade do
Minho – Braga.

Para Mariana Ferreira, o estágio foi muito
“enriquecedor” e permitiu conhecer novas
técnicas e novos nomes científicos, pois na
ESL o “material utilizado é mais simples”.
Conhecer a Universidade do Minho em
Braga, é visto pela estudante como uma
“oportunidade única” e uma “ótima expe-
riência”.

Por outro lado, a aluna lagoense salientou
o facto de ser “cativante ver como investiga-
dores trabalham todos juntos” num verda-
deiro ambiente familiar. Assim sendo, foi
muito bem-recebida, integrada e acarinhada
por todos, sentindo “fazer parte do grupo” e
da família universitária.

“Esta experiência recomendo-a a todos
pois gostei mesmo muito”, declarou Mariana
Ferreira, não deixando de agradecer todo o
empenho da CML que “pensaram nos deta-
lhes todos e tomaram conta de mim da me-
lhor forma”.

A opinião dos alunos da Escola Secundá-
ria de Lagoa, é unânime, colocar as férias de
parte durante uma semana para efetuar os
diferentes estágios, sejam eles na Universi-
dade dos Açores, na Universidade do Porto
ou na Universidade do Minho, foram uma
“experiência muito enriquecedora” e que
muitos outros alunos deveriam aproveitar.

DL/AS

André Rocha e Mariana Ferreira, os dois alunos da Lagoa que estiveram em estágio no Porto e no Minho, respetivamente.

Mariana Ferreira no Centro de Biologia Molecular e Ambiente no Minho.

EDUCAÇÃO/ REPORTAGEM

André Rocha no Instituto de Investigação e Inovação em Saúde no Porto.

Fotos: DR
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Noites de Verão na Praça Senhora do Rosário

Fotos: JFNSR/ DL

A animação não tem faltado
na cidade de Lagoa, mais precisa-
mente na Freguesia de Nossa
Senhora do Rosário, durante os
meses de julho e agosto, com a
realização das “Noites de Verão”.

A Junta de Freguesia, tem
vindo a realizar uma série de ativi-
dades, que tiveram inicio a 8 de
julho, tendo-se prolongado até ao
final do último mês.

O mês de julho terminou com o
habitual passeio com os idosos da
Freguesia do Rosario. O passeio
foi para o Parque Florestal do Nor-
deste, com passagem pela Lagoa
do Fogo, Fabrica do Chá da Gor-
reana, Nordeste, Furnas onde foi
oferecido um lanche pela Junta de
Freguesia, Vila Franca do Campo.
Neste passeio participaram cerca

de 100 idosos.
No início do mês de agosto, a

Lagoa recebeu dois grupos Folcló-
ricos estrangeiros, o Grupo Folcló-
rico da Polónia e da Áustria, que
atuaram a 5  de agosto, na Praça
de Nossa Senhora do Rosário.

No dia 13 de agosto, foi a vez
da banda “Sempre a Abrir” animar
todos os presentes na Praça do
Rosário.

A 14 de agosto teve lugar a atua-
ção da Banda Filarmónica Lira do
Rosário.

A 21 de agosto, foi a vez da
“Banda 7ª Geração”, sendo que as
Festividades de Verão encerraram,
no fim de semana de 27 e 28 de
agosto, com a realização da Noite
de Fados e da atuação do Grupo
Folclórico da Relva.

Algumas imagens da animação do último fim de semana de agosto.

Após dois meses de animação
na Praça de Nossa Senhora do
Rosário, numa organização da
Junta de Freguesia local, o Presi-
dente da edilidade faz um balanço
positivo.

Gilberto Sousa Borges considera
que estas atividades fazem parte
da atividade anual da freguesia e
que a população já espera pelas
mesmas. Acaba igualmente por
ser uma oportunidade para mui-
tas das bandas locais poderem
atuar e mostrar o seu trabalho.

Os vários concertos abrangem
todas as idades e os vários estilos
musicais.

Outro aspeto positivo a destacar

tem sido a adesão por parte da
população e inclusive turistas que
pela Lagoa circulam nesta época
do ano. “A população tem aderido
aos eventos sendo que houve noi-
tes em que mais de meio milhar
de pessoas assistiram aos vários
momentos realizados.”

O Presidente da Junta de Fre-
guesia, recorda que a atividade de
animação, promovida pela edili-
dade não se fica por aqui.

A Junta de Freguesia colabora
com as várias festividades que se
realizam na freguesia, organiza
provas de pesca desportiva, assim
como realiza o habitual passeio
anual com idosos da freguesia.

DL

Algumas imagens do passeio de idosos ao Nordeste.

Em cima, algumas imagens da animação do mês de agosto.
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A minha passagem pela Alcateia

A minha passagem pela
Alcateia 

Quando eu tinha 5 anos entrei
para os escuteiros.  Queria conhe-
cer e viver novas aventuras, acan-
tonar,  fazer trilhos,  jogos e
brincadeiras. 

Uma das atividades que mais

gostei foi andar de barco.  
Fiz a minha promessa com 6

anos passando de pata tenra a
lobita,  nestes 4 anos construí
muitas amizades e aprendi coisas
novas,  tronei-me uma pessoa
melhor.  

Este ano é o meu último ano
na alcateia,  vou seguir em frente,

para o ano exploradores e espero
um dia chegar a chefe,  ajudando
as crianças como eu, realizar
sonhos viver novas aventuras. 

Erica Alcaidinho (9 anos)
Lobita do Agrupamento 1290-

Santa Cruz

Lobita Érica Alcaidinho (9 anos) 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!

A Insolvência Pessoal - Um novo começo

Legalmente
Falando

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

Lagoa com 49 unidades de 
Alojamento Local 

Na ilha de São Miguel existem oficialmente re-
gistadas 414 unidades de alojamento local, sendo
disponibilizadas um total de duas mil e oitenta
camas.

No caso do concelho da Lagoa, surgiram mais
26 novas unidades em 2016, ou seja, das 23 unida-
des que existiam em agosto de 2015, passou-se para
as 49 registadas este mês. Este aumento represen-
tou mais 112 camas disponíveis na oferta turística
de alojamento local.

Os dados divulgados pela Direção Regional de
Turismo dizem respeito aos registos que existiam até
30 de maio passado e os que surgiram até 12 de
agosto desde ano.

Entre 19 de agosto de 2015 e 12 agosto de 2016,
foram mais 199 unidades de alojamento local que
surgiram em São Miguel, o que representa mais 949
camas no mercado turístico.

A constante e quase sintomá-
tica degradação das condições de
trabalho, o aumento exponencial
da carga fiscal sobre as famílias,
o acentuado desemprego que
tende a não amainar, levaram a
que as pessoas cada vez mais se
encontrem impossibilitadas de
cumprir com as suas obrigações,
seja no pagamento da prestação
da casa, do carro, das contribui-
ções fiscais diversas ou paga-
mento genérico das ditas contas
correntes: água, energia, gás,
telecomunicações entre outros
bens essenciais.

Apesar de o instituto da insol-
vência ter sido preconizado em
2004, na realidade, poucos são
ainda os cidadãos que conhecem
esta solução para a resolução dos
seus problemas de endivida-
mento generalizado. Com efeito,
verificando-se a impossibilidade
de cumprir com o pagamento das
obrigações vencidas, os particu-
lares tem a possibilidade de
requerer a insolvência pessoal,
sendo que, identificados os cre-
dores destes, aprova-se um plano
de pagamentos com vista à recu-
peração financeira dos requeren-
tes com eventual perdão de
dívida ou renegociação do prazo
e montante do seu pagamento,
ou, não sendo possível a recupe-
ração,  pedir a exoneração do
passivo restante após declaração
de insolvência, sendo que, nesta
modalidade, após cinco anos de-
corridos e uma vez decretada, os
particulares possam começar de
novo, ficando exonerados da

dívida que tinham, cumprido o
pagamento possível durante tal
período.

O legislador quis deste modo
precaver que o acumular de dívi-
das em que os devedores poucas
ou nenhumas possibilidades tem
de as pagar, contribua para que
estes nem consigam ter dinheiro
suficiente para manter o mínimo
da dignidade humana no que
toca à higiene, alimentação e
saúde. Por esta via, decretando-
se a exoneração do passivo
restante, é estipulado um rendi-
mento máximo que garanta con-
dições dignas para o agregado
familiar cumprir com as despesas
normais do dia a dia, alimenta-
ção, transportes, despesas esco-
lares, despesas habitacionais, de
vestuário etc.

Do ponto de vista terminoló-
gico a insolvência não tem a
carga negativa que tradicional-
mente era atribuída ao termo
falência, uma vez que ficar em es-
tado de insolvência não tem que
obedecer a um juízo de culpa ou
desleixo, mas normalmente, a
um conjunto de situações impre-
vistas ou financeiramente mal
calculadas que levaram ao endi-
vidamento excessivo, o que legal-
mente merece "tutela" a a
chamada de segunda oportuni-
dade para que os cidadãos endi-
vidados possam começar de
novo, sem dívidas.

Hélder Pimentel Medeiros
Advogado

helderpimentelmedeiros@gmail.com

Foto: DR
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Jovem Lagoense busca o sucesso nas artes plásticas

Alguns dos trabalhos desta artista lagoense.

Fotos: direitos reservados
Diário da Lagoa: A Bárbara é

uma artista completa, canta,
pinta, escreve. Quem é a Bár-
bara?

Bárbara Jasmins: Em primeiro
lugar gostava de agradecer ao Diá-
rio da Lagoa por me ter concedido
esta entrevista, a Lagoa tem sido
uma grande aliada nesta minha
jornada, por isso antes de mais,
um sincero agradecimento.
Respondendo a sua questão,
desde de muito nova, sempre me
recordo de ser fascinada pelo
mundo das artes, era-me e é entu-
siasmante este poder de recriar
uma nova realidade através das
minhas habilidades artísticas, con-
duzida pela observação previa das
coisas existentes e inexistentes.
Nas artes foi onde sempre me
senti em casa, e foi de facto notó-
ria esta minha paixão não pas-
sando despercebida tanto na
escola como em casa. Com a ajuda
e incentivo de meus pais, frequen-
tei a Academia das Artes em Ponta
Delgada e prossegui os meus estu-
dos ao frequentar a Escola Secun-

dária Antero de Quental no curso
de Artes Visuais.

DL: A Bárbara canta Fado. O
que lhe atrai e como começou?

Bárbara Jasmins: O fado sem-
pre esteve presente na minha
vida, meus avós foram e são
ouvintes assíduos deste estilo
musical. A minha capacidade vocal
nasceu em convívios entre amigos,
onde foi perceptível este “dom”
por parte dos que me ouviram. De
momento não penso em criar uma
carreira musical, mas tenho gosto
em participar em quaisquer even-
tos onde me possa relacionar com
o fado, como a minha primeira
atuação na noite dos fados no
Convento dos Franciscanos em
2014, foi uma experiência única,
um expressar de emoções bem di-
ferente da pintura.

DL: Além da música a Bárbara
também pinta.

Bárbara Jasmins: Sim, a pintura,
artes plásticas, é a minha paixão.
Neste momento, na minha car-
reira artística, tenho tido como re-
curso de treinamento e promotor,

o retrato. O retrato transpõe
várias vantagens nesta fase da
minha vida profissional, este já por
si  transporta uma ligação emocio-
nal com o cliente e ajuda-me no
meu desenvolvimento técnico.
Estas encomendas poderão ser
realizadas em diversos tamanhos
e materiais, como a grafite, agua-
rela, lápis de cor, tinta acrílica,
entre outros, tendo como suporte
o papel, tela ou qualquer outro
que o cliente proponha. Julgo que
ao iniciar o meu caminho ao de-
monstrar as minhas capacidades
técnicas e artísticas desta forma,
será uma rampa de lançamento e
permissão, para que um dia tenha
a liberdade artística e reconheci-
mento social. Juntamente com a
pintura “tradicional” tenho vindo
a desvincular uma perspetiva e
técnica bem aplicada aos nossos
dias, através da pintura digital,
tem sido uma experiencia inova-
dora e entusiasmante com resul-
tados bem positivos.

Bárbara Jasmins, uma jovem lagoense cuja paixão são as artes plásticas.

Em tempos tiveste uma exposi-
ção no edifício do Município de
Lagoa. Como surgiu?

Bárbara Jasmins: Sim, a expo-
sição Rostos do Poder Local decor-
reu em 2013 surgiu no âmbito de
homenagear autarcas que benefi-
ciaram para a nossa sociedade,
incluindo num dos nomes o meu
avô, Olivério Couto. A ideia foi de-
senvolvida e apresentada à
Câmara Municipal de Lagoa, esta
que aceitou de imediato a pro-
posta concedendo-me a oportuni-
dade de demonstrar as minhas
capacidades artísticas em figuras
de importante destaque, o que in-
fluenciou bastante o meu mérito
atual. Os retratos foram todos fei-
tos num mês com igual trata-
mento, acompanhadas por
pinturas das cinco freguesias do
concelho da Lagoa.

Ainda na pintura, tens vindo a
fazer ilustrações para algumas
publicações?

Bárbara Jasmins: As ilustrações
que tenho vindo a executar vem a
celebrar um sonho tornado reali-
dade, para além de ser um grande
passo na minha carreira, também
foi uma oportunidade de conhecer
pessoas magnificas, criar novos
contatos e conhecimentos. Neste
momento já tenho realizadas qua-
tro conjuntos de ilustrações para
quatro livros, em que dois destes
já foram lançados, “É Carnaval e
Ninguém Leva a Mal, pá!” e
“Vamos a Festa do Senhor Santo
Cristo, pá!”, em que, por exemplo,

nesta coleção todos os livros são
abordados com temas festivaleiros
onde retratam tradições regionais.
Estes temas por sua vez fazem um
recuar no tempo, para além das
minhas influencias artistas, como
o artista Tim Burton, mas também
a recolha de memórias de infância.

No âmbito daquilo que fazes, o
que mais gostavas de fazer de
Bárbara Jasmins: futuro? Qual
seria o teu sonho?

Bárbara Jasmins: Tenho como
objetivo ter sucesso como artista
plástica, posso dizer, quero que a
arte conduza a minha vida. Ser ar-
tista para mim é como uma per-
missão especial de poder expor os
meus sentimentos em algo que os
outros podem contemplar, mas
acima de tudo ser onde eu me en-
contro.

DL: Quanto a projetos futuros,
o podemos esperar da Bárbara?

Bárbara Jasmins: Existem vários
projetos entre mãos mas que
ainda não estão completos, como
a exposição “As Ninfas dos Aço-
res”, em que tem por base articu-
lar a pintura de rostos femininos
de várias aparências com a cultura
e artesanato regional.

Para saber mais sobre esta
artista lagoense, visite os eu site
oficial na internet: 
http://bjasminsdesign.wixsite.com
/barbarajasmins

“Ser simples, é ser especial.”
Bárbara Jasmins é uma jovem com

um enorme talento. A sua carreira
começou com retratos de paisagens
onde cedo se apercebe das suas capa-
cidades técnicas e artísticas. 

A jovem já realizou diversos traba-
lhos, em várias vertentes do artístico.

Em entrevista ao jornal Diário da

Lagoa, a jovem confessa que desde
muito nova se sentiu atraída pelas
artes, onde na realidade se sente em
casa.

Neste momento, na minha carreira
artística, tenho tido como recurso de
treinamento e promotor, o retrato.

Mas além da pintura, a musica, é
outra das suas paixões.

Fotos: DR
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Jovens franceses em colónia de férias na Lagoa
A Cidade de Lagoa recebeu,

pelo terceiro ano consecutivo,
uma colónia de férias de jovens
oriundos de França.

A empresa SAL (Serviços de
Lazer e Aventura), com sede em
Aveiro e Bordeaux em França, com
10 anos de existência, já trouxe
mais de uma centena de jovens
para visitarem a Ilha de São Mi-
guel.

Através de uma viagem pessoal,
de férias familiares, os empresá-
rios André e Pascal Villena, conhe-
ceram a Ilha de São Miguel e a
cidade lagoense, tendo decidido
que seria fabuloso trazer jovens
franceses em colónias de férias.

Desde 2014, que vários grupos
ficaram hospedados na Pousada
da Juventude de Lagoa e fizeram
excursões turísticas com a em-
presa de turismo lagoense, Azores
Dream Tours.

Para Michel Parlange, represen-
tante da SAL, este destino é “fabu-
loso” tanto para os jovens como
para os adultos, tornando assim o
trabalho num momento de prazer,
parecido com “férias”.

A Associação “Les Compagnons
des Jours Heureux” (CJH), sediada
em Saint Germain-en-Laye, em
França, existente há mais de 45
anos, foi quem acompanhou os 26
jovens, com idades dos 12 aos 18
anos, na sua estadia.

Para os quatro animadores, Ca-
roline, Sarah, Merwan e Alexis,
trazer um grupo tão grande até à
Lagoa, tornou-se numa verdadeira
aventura. No entanto, como já tra-
balham juntos há muito tempo, a
experiência profissional e de ami-
zade contribuiu para organizar
estas férias.

Durante 15 dias, os jovens fran-
ceses puderam conhecer e visitar
muitos sítios da Ilha de São Mi-
guel, com muitas atividades orga-
nizadas todos os dias,
nomeadamente com atividades
físicas, com uma corrida pela
manhã e aulas de aeróbica e ginás-
tica todos os finais de tarde.
Para animar os finais de noite,
depois do jantar, no Restaurante
Pousada da Juventude na Lagoa,
os adolescentes organizavam
peças de teatro, espetáculos de

mimicas, criando um ambiente
descontraído e animado.

Assim, um grupo dinâmico,
educado e voluntário, visitou sem-
pre com alegria e bom humor di-
versos sítios na Cidade de Lagoa,
nomeadamente, a Cerâmica
Vieira, o Complexo Municipal de
Piscinas de Lagoa e participaram
nas Noites de Verão na Freguesia
de Nossa Senhora do Rosário.

Segundo a animadora da CJH,
Caroline Philippon, trazer estes jo-
vens para os Açores cria um verda-
deiro “espírito de equipa”, como
uma “família” durante as férias.

As excursões às Sete Cidades,
Furnas e à Lagoa do Fogo, assegu-
radas pela Azores Dream Tours,
permitiu tornar algo que parecia
“misterioso e longínquo” através
de fotografias vistas na Internet
antes da chegada a São Miguel,
numa maravilhosa e memorável
paisagem que deslumbra qualquer
pessoa.

Para o representante da SAL,
Michel Parlange, “são as próprias
crianças que vão promover a
Lagoa e fazer a boa publicidade às
empresas lagoenses e assim até
convencerem os seus pais a virem
visitar a Ilha de São Miguel”.

No que diz respeito aos lagoen-
ses, todos são unanimes, tanto os
responsáveis, como acompanha-
dores ou adolescentes, “os lagoen-
ses são sorridentes, acolhedores,
pessoas adoráveis e que gostam
de inserir os turistas no seu dia a
dia”.

Segundo Matilde, adolescente
de 15 anos, “o ambiente do grupo
é muito importante e o grupo este
ano é muito bom”, nota-se clara-
mente “que estamos noutro país,
aqui as coisas são muito diferentes
de França”, como por exemplo o
clima quase “tropical”, a vegeta-
ção, a cultura.

De um ponto de vista geral,
todos os jovens ficaram muito sa-
tisfeitos com as férias, demons-
trando muito apreço para com os
empregados do Restaurante e da
Pousada da Juventude de Lagoa e
para o guia turístico da Azores
Dream Tours, João Correia, sendo
“muito simpático, com explicações
interessantes, sempre com muito
humor e boa disposição”.

O Diário da Lagoa acompanhou um dia dos jovens franceses pela ilha. Fotos: DL

Para a empresa de animação
turística, Azores Dream Tours, exis-
tente desde 2010 e sediada na
Lagoa, os passeios turísticos pela
Ilha de São Miguel e para estes
jovens têm que ser efetuados com
um “espirito mais familiar”. Conse-
guindo assim, adaptar o passeio
turístico consoante a “vontade e
as escolhas de cada grupo”, sem-
pre com um propósito de tornar
cada passeio num momento “má-
gico e memorável”.

Para Lucie, de 17 anos, a desco-
berta de São Miguel foi “muito
divertida”, apesar de nunca ter ou-
vido falar dos Açores antes desta
viagem, comparou a Ilha de São
Miguel ao filme “Jurassic Park”
com a sua vasta vegetação.

A água dos Açores, com o mar,
as praias e as piscinas naturais foi
o elemento mais apreciado pelos
jovens e o facto de olhar à volta e

poderem ver o mar e as monta-
nhas em simultâneo.

Segundo, Amaury, jovem de 16
anos, as “paisagens são paradisía-
cas, eu não esperava algo tão
bonito, tenho que ter sempre os
olhos bem abertos para não per-
der nenhum momento, porque
aqui tudo é maravilhoso”.

“Aqui eu posso pensar, apetecia-
me ficar para sempre aqui e acon-
selho muitas pessoas a vieram
conhecer a Ilha de São Miguel pois
isto é magnifico”, declarou Amaury
ao Diário da Lagoa.

O mais jovem da colónia de
férias, Théo de 12 anos, adorou as
ondas nas praias e piscina
lagoense, “diverti-me imenso” e
para o seu colega Arthur, de 14
anos, o bom ambiente entre todos
permitiu que na simplicidade da
Ilha todos pudessem ser “eles
mesmos, sem superficialidades”.

“On donne des nouvelles” é o
nome do blog, atualizado todos os
dias pelos animadores da CJH,
com fotografias acompanhadas
por alguns textos, onde os pais dos
jovens podem maravilhar-se com
as imagens da Ilha e ver a diversão
dos filhos. Sendo o lema deste
grupo, “Fait Ton Bonheur. Ce qui se
passe en colo reste en colo”, ou
seja, “Cria a tua Felicidade. O que
se passa na colónia de férias fica
na colónia de férias”.

Em agosto, um novo grupo de
jovens esteve também na Cidade
de Lagoa, sendo que para o ano
2017, já estão agendadas novas
colónias de férias com a vinda de
jovens adolescentes de França.

DL/AS
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O Centro Cultural da Caloura
(CCC), em Água de Pau, acolheu
recentemente uma sessão etno-
gráfica dinamizada pela Grupo
Jovem Pauense.

Esta ação com entrada livre,
pretendia divulgar as tradições
culturais no âmbito do folclore,
mas infelizmente pouco publico se
interessou pela iniciativa.

O Grupo Jovem Pauense apre-
sentou o traje folclore e as suas ca-
racterísticas, que são uma
identidade etnográfica única, com
os instrumentos utilizados, no-
meadamente a Viola da Terra, ani-
mando assim a apresentação com
as suas danças e cânticos.

De referir que o Grupo Jovem
Pauense foi formado em 1984, por
jovens adolescentes ainda meno-
res de idade e por isso foi neces-
sário a criação pelos pais desses
jovens da Associação Cultural
Grupo Jovem Pauense (ACGJP),
em agosto de 1987.

A principal missão da ACGJP é a
preservação e a divulgação das
tradições culturais da Vila de Água
de Pau, sendo que o Rancho Fol-
clórico Grupo Jovem Pauense se
estreou dez anos depois, em
agosto de 1997.

Segundo Vitor Sousa, um dos
membros deste grupo, “num

mundo cada vez mais global se
não é a nossa cultura perde-se a
nossa identidade” e assim sendo
no inicio da criação do Grupo
Jovem Pauense, elaboraram peças
teatrais para “divulgar o estilo de
vida tradicional do nosso povo”.

No âmbito do folclore foi reali-
zado, um trabalho de recolha
“continua e minuciosa dos trajes,
cantares e bailes do nosso povo”,
atuando assim em todos os Con-
celhos da Ilha de São Miguel e em
todas as Ilhas Açorianas e repre-
sentando a Região Autónoma dos
Açores a nível cultural também no
Continente Português.

Os trajes do Grupo foram  elabo-
rados através das Pinturas do ar-
tista Domingos Rebelo, expostas
no museu Carlos Machado, em
Ponta Delgada ou de peças guar-
dadas dos antepassados. Assim os
trajes dividem-se em dois grupos,
os “trajes de trabalho” que
demonstram as diversas profis-
sões existentes na Vila de Água de
Pau e os “trajes de domingo” que
eram mais ricos na sua confeção.

Com uma sonoridade magnifica,
outro elemento fundamental do
Grupo é a utilização da viola da
terra, que para Vítor Sousa “não
fazia sentido nenhum não usar a
viola da terra” sendo o “único
elemento característico do nosso

povo e tem caraterísticas únicas
que foram guardadas ao longo dos
séculos nas nossas vidas”.

As violas da terra eram decora-
das com motivos alusivos ao amor
e à saudade, cujo orifício onde sai
o som é em forma de dois cora-
ções. Acredita-se que a simbologia
seja “a alma do povo açoriano que
teve sempre muito ligada à
emigração”, sendo um o coração
que parte e outro o coração que
fica.

Para o Tomaz Borba Vieira, é
essencial que o Centro Cultural da
Caloura seja um “polo de difusão
cultural” e a escolha do Grupo
Jovem Pauense, surgiu devido “ao
empenho que eles têm pelo trata-
mento dos temas culturais”.

“A cultura é qualquer coisa que
nasce por si própria e se reproduz
por si própria. E reconheço a
honestidade e seriedade do traba-
lho que este Grupo está a fazer”,
disse Tomaz Borba Vieira ao Jornal
Diário da Lagoa.

Salientando ainda que gostou
“imenso” da sessão etnográfica,
sendo “exemplares, as vozes que
cantam são lindíssimas, são puras,
as marcações das danças são cor-
retíssimas. Uma juventude, um
entusiasmo que dá vibração às
atuações deles”.

DL/AS

Grupo Jovem Pauense - uma juventude com 
entusiasmo que dá vibração às suas atuações

A principal missão é a preservação e a divulgação das tradições culturais de Água de Pau.

Fotos: DL

O grupo participou numa sessão etnográfica no CC da Caloura
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Uma casa abençoada

1
Lutando pela vida com ardor
Lá vai o homem no dia a dia
Honesto, sério e trabalhador
Simpático e cheio de alegria.

2
Leva a graça no semblante

Sempre cumprindo o horário
Sabendo que o mais importante

É o lucro do seu salário.

3
Nos seus olhos leva brilhos

No rosto leva um sorriso
Luta para dar aos filhos

Tudo aquilo que é preciso.

4
Que maravilha de amor
Numa alegria de afecto

Quando qualquer trabalhador
Tem o seu emprego certo.

5
Quando o fim do dia se aproxima

Diz consigo cansado estou
Mas levanta os olhos para cima
E diz graças meu Deus te dou.

6
De novo volta ao seu lar
Agora com mais alegria
Para poder descansar

Da grande fadiga do dia.

7
Seus filhos o vão beijar

Também a esposa com certeza
Enquanto prepara o jantar

Para por na sua mesa.

8
Ela o jantar vai servir

Com a maior satisfação
Com seus olhos a sorrir

Dão graças a Deus em oração.

9
Depois da oração feita

Agradeceram alimentação
Todos na mesa respeita

A hora da refeição.

10
Quando termina o jantar
Todos beijam a mãe bela

A seguir vão se sentar 
Na sala para ver a novela.

11
Ali está a família unida
Uma família de amor

Gozando uma paz querida
Em casa do trabalhador.

12
Sente se o pai um homem nobre

Com a maior simpatia
Dizendo é uma casa de pobre

Mas vivem com alegria.

13
Tudo isso estou agradado

Diz o homem com gratidão
O meu Deus muito obrigado
Por nunca me faltar o pão.

14
Responde a esposa ao seu lado
Damos graças a Deus sem fim
Se estivesses desempregado

Nós não vivíamos assim.

15
É verdade meu amor

Nisso uma lágrima verteu
Agradeço a nosso Senhor

Pelo o emprego que me deu.

16
Por Deus somos abençoados

Olhando o marido com firmeza
Tantos que estão desempregados

Sem pão para por na mesa.

17
Nisso na porta bateram

De pronto a porta abriram
Venho porque agradeceram
Por tudo o que adquiriram.

18
Quem és tu Senhor

Diz o trabalhador a chorar
Venho enviado do Redentor

Para os vir abençoar.

19
Nós vivemos abençoados

Por Deus com muita alegria
Nossos filhos saciados
Pelo o pão de cada dia.

20
O Anjo as mãos levantou

E disse em nome do Senhor
Assim o Anjo abençoou
A casa do trabalhador.

21
O que a minha alma deseja

Para todos gente amada
Que a tua casa também seja

Por Deus abençoada.

João Silvério Sousa

Geringonça açoriana

Desde que o Bloco de Esquerda, expe-
rimentou uma liderança partilhada, que
outros órgãos políticos, lhe seguiram os
passos.

Enquanto no partido do Bloco, a lide-
rança era bicéfala, agora, no governo por-
tuguês a gestão é tricéfalo.

De facto, António Costa, apesar de ter o
nome de primeiro-ministro, pouco ou
nada manda, sendo Catarina Martins
quem mais manda no governo da repú-
blica, secundada pelo líder do Partido
Comunista, Jerónimo Sousa.

Dizem, que esta “invenção” da gerin-
gonça partiu do açoriano Carlos César, que
desde que chegou à capital, tinha intenção
de pertencer ao governo da república, a
qualquer custo.

Acredito que sim. Nos Açores, Carlos
César, fez igual:

Tem um presidente do Governo dos
Açores, que pouco ou nada manda; 

Tem um Vice-Presidente do Governo,
que manda mais que o Presidente;

Tem o próprio Carlos César, que embora
à distância, manda mais que os dois prin-
cipais responsáveis do Governo Açoriano.
Talvez por isso, mantém a esposa no Palá-
cio de Santana e o filho no Parlamento
Regional, para que nada lhe escape.

Estamos perante a Geringonça Açoriana. 
Foi esta Geringonça, que parece ter

ficado muito ofendida, à declaração que
Pedro Passos Coelho fez nos Açores, onde
referia que o PS, só sabe governar distri-
buindo dinheiro.

Será mentira? O governo regional do
partido socialista foi sem dúvida o governo
que, desde a história da autonomia, mais
dinheiro recebeu da República e da Europa
e que, apesar disso, não consegue retirar
os Açores dos últimos lugares do Pais,
quando se fala em desenvolvimento eco-
nómico.

Se analisarmos o Índice Sintético de De-
senvolvimento Regional, publicado pelo
Instituído Nacional de Estatística, em 15 de
junho deste ano, relativo ao ano de 2014,
podemos chegar a essa conclusão.

O Índice Sintético de Desenvolvimento
Regional, baseia-se num modelo de
desenvolvimento regional, estruturando-
o em três componentes: competitividade,
coesão e qualidade ambiental”.

Vejamos então os componentes indivi-

dualmente, no contexto das 25 regiões dos
pais, que o INE considera neste estudo:

Em relação à competitividade, os
Açores, ocupam do vigésimo lugar, no con-
texto das 25 regiões e ficam ao nível da
maioria das regiões do interior.

Sendo a competitividade, de acordo com
o INE, “um índice para captar o potencial
de cada região em termos de competitivi-
dade, assim como o grau de eficiência na
trajetória seguida e, ainda, a eficácia na
criação de riqueza e na capacidade
demonstrada pelo tecido empresarial para
competir no contexto internacional”, seria
de esperar que, com os fundos que o GRA
teve à sua disposição, estivéssemos numa
posição bem melhor.

Em relação à Coesão, os Açores, ocupam
do vigésimo quinto, no contexto das 25 re-
giões. Ou seja, somos a pior região a nível
nacional.

Ora, o que se pretende saber com este
índice de Coesão? De acordo com o
mesmo documento, “O índice de coesão
procura refletir o grau de acesso da popu-
lação a equipamentos e serviços coletivos
básicos de qualidade, bem como os perfis
conducentes a uma maior inclusão social
e a eficácia das políticas públicas traduzida
no aumento da qualidade de vida e na
redução das disparidades territoriais”. Ora,
mais uma vez aqui se dá nota que, apesar
das verbas que a Região tem recebido,
estes resultados, os piores dos pais, não
são certamente resultado de uma boa
aplicação dos fundos.
Por último vejamos o Índice de qualidade
Ambiental. Aqui, a região, certamente de-
vido às suas condições únicas de natureza,
mas também a boas práticas ambientais,
ocupa um nono lugar. No entanto muito se
pode ainda fazer certamente, pois os nos-
sos colegas ilhéus, Madeirenses, ocupam
o quarto lugar neste ranking.
Vejamos então o que se pretende avaliar
com este índice de qualidade ambiental,
segundo a referida revista do INE: “A qua-
lidade ambiental está associada às pres-
sões exercidas pelas atividades
económicas e pelas práticas sociais sobre
o meio ambiente, mas também aos respe-
tivos efeitos sobre o estado ambiental e às
consequentes respostas económicas e
sociais em termos de comportamentos in-
dividuais e de implementação de políticas
públicas”.

Por último, analisemos então o índice
Sintético de Desenvolvimento regional,
que, como foi referido anteriormente, é o
resultado do desempenho conjunto dos
três índices atrás referidos: Competitivi-
dade, Coesão e Qualidade Ambiental.

Neste contexto, podemos ver que os
Açores estão em vigésimo quinto lugar, no
conjunto das 25 regiões portuguesas em
estudo, portanto o último lugar do Pais,
em matéria de desenvolvimento regional.
È isso, o melhor que a Geringonça
Açoriana sabe fazer.

Rui Menezes
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A Cidade de Lagoa recebeu a
IV Peregrinação Diocesana dos
Acólitos, mais precisamente na
freguesia de Santa Cruz, onde
marcaram presença cerca de duas
centenas de acólitos, oriundos de
várias ilhas dos Açores.

Para Dom João Lavrador, Bispo
de Angra, estes encontros trazem
sempre muita alegria e sobretudo
“muita esperança porque sendo
acólitos, sendo adolescentes jo-
vens, mostra-nos que afinal a par-
tir do altar onde se celebra a
Eucaristia, podem despontar
daqui algumas vocações sacerdo-
tais, religiosas. E depois também
eles reconhecerem que a vocação
matrimonial é uma vocação, e é
realmente um caminho próprio
que Jesus Cristo nos chama”.

Por outro lado, esses convívios
também servem para unir as pes-
soas e sentir que “somos uma dio-
cese toda uma, em comunhão uns
com os outros” e por isso a impor-
tância de várias ilhas terem estado
representadas nesta Peregrinação
Diocesana.

Segundo Dom João Lavrador, as
paróquias saem desses encontros
“muito mais enriquecidas” para
depois poderem desempenhar o
trabalho que têm a fazer como
acólitos.
O primeiro objetivo, era o número
de pessoas a reunir na Peregrina-
ção Diocesana dos Acólitos, que
foi claramente superado. O se-
gundo propósito foi a dimensão

Diocesana do encontro, encontro
este que começou há quatro anos,
na Ilha do Pico, sendo que este
ano sete ilhas açorianas estiveram
representadas no evento.

“Atingimos o segundo objetivo
que era que a Peregrinação vi-
vesse uma dimensão Diocesana
como tem hoje, uma expressão
Diocesana. Nós somos uma dio-
cese especial, atendendo que
temos descontinuidade territorial,
o que para nós é muitas vezes difí-
cil fazer, programar e realizar cer-
tos encontros diocesanos. Neste
caso, realmente tivemos a alegria
de ter um encontro com uma forte
expressão diocesana”, salientou
Pe. Marco Luciano, Diretor Dioce-
sano do Serviço da Liturgia e Res-
ponsável da Peregrinação.

Pe. Marco Luciano, referiu ainda
o bom acolhimento, por parte da
Paróquia da Lagoa, no contexto do
Festival Zarpar, que é “um con-
ceito interessantíssimo”, demons-
trando assim ser uma “paróquia
com muito potencial e realmente
perita em acolhimento”.

“Sinto-me muito feliz. Para a
nossa equipa diocesana quando
pensamos numa coisa destas, ini-
ciar na nossa diocese a Peregrina-
ção dos Acólitos Diocesana, claro
que as pessoas a principio pensa-
ram que isto não poderia dar
certo”, expressou Pe. Marco Lu-
ciano, sendo uma diocese em que
a pastoral muitas vezes se torna di-
fícil e cara, devido à deslocação de
ilha para ilha.

Assim sendo, as paróquias tive-
ram que fazer muitos sacrifícios,
“os próprios miúdos, os acólitos,
tiveram que fazer angariação de
fundos para se deslocarem”, mas
com trabalho e “quando as pes-
soas querem” tudo se consegue.

Finalmente, o Pe. Marco Luciano,
referiu toda a importância da pre-
sença do Pe. Luís Leal, Diretor
Nacional do Serviço da Liturgia e
de Dom João Lavrador, demons-
trando assim que “é um aconteci-
mento importantíssimo e raro”,
sendo que a “Pastoral Vocacional,
assim entendida, também passa
necessariamente pelos grupos de
acólitos”.

Segundo o Diretor Diocesano do
Serviço da Liturgia e Responsável
da Peregrinação, foi o Pe. Luís Leal
que com a sua motivação e incen-

tivo fez com que nunca desistis-
sem e continuassem sempre a
promover a Peregrinação.

“No fundo o nosso grande obje-
tivo é demonstrarmos que existi-
mos, por um lado e por outro lado,
também incentivar, ser um esti-
mulo e demonstrar a importância
que os serviços diocesanos têm e
que estes encontros têm”, disse
por seu turno o Pe. Luís Leal ao
Jornal Diário da Lagoa.

O pároco salientou ainda alguns
pontos de originalidade da Dio-
cese de Angra, nomeadamente no
que diz respeito à escolha da data
da sua Peregrinação, que não é
fixa e faz “coincidir com momentos
importantes nalguma Freguesia de
alguma das Ilhas”, sendo de
grande “valor e enriquecedor”
para todos.

O grande objetivo como Serviço
Nacional é de “valorizar” todas
essas iniciativas e não para “sobre-
por” ou para controlar o trabalho,
mas sim para apoiar e “dizer que
estamos convosco, nessa vossa ini-
ciativa”.

Por outro lado, foi novamente
reforçada a ideia da dificuldade de
deslocação de uma ilha para outra,
ou ainda do tempo que nem sem-
pre “permite” ou facilita a deslo-
cação.

Passando de apenas 60 peregri-
nos na I edição, para duas cente-
nas na IV, a Peregrinação
Diocesana só poderia ter continui-
dade para o ano e assim a próxima
será realizada na Ilha das Flores,
para criar uma “sensibilização”
para o serviço da Liturgia.

DL/AS

“Perigrinação Diocesana dos Acólitos é acontecimento raro”

A Cidade de Lagoa recebeu jovens de várias ilhas dos Açores. Fotos: DL

O Bispo Dom João Lavrador marcou presença entre os jovens açorianos.
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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. 

31JUL16 - Foi detido um indivíduo do sexo masculino,
de 47 anos, por condução de um veículo sob a influência de
álcool, com uma TAS superior a 3.11 g/l.   

02AGO16 - Foi detido um indivíduo do sexo masculino,
de 48 anos, por condução de um veículo sob a influência de
álcool, com uma TAS superior a 1.73 g/l.

04AGO16 - Foram detidos dois indivíduos, do séxo mas-
culino, com idades entre os 33 e os 37 anos, por tráfico e
cultivo de estupefacientes.

13AGO16 - Foi detido, um indivíduo do sexo masculino,
de 51 anos, por condução de um veículo, sob a
influência de álcool, com uma TAS de 2.05 g/l. 

20AGO16 - Foi detido um indivíduo do sexo masculino,
de 43 ano, por condução de veículo, sob a influência de
álcool, com uma TAS de 2.26 g/l.

21AGO16 - Foi detido um indivíduo do sexo feminino, de
32 anos, por condução de veículo, sem habilitação legal,
bem como foi detido, um indivíduo do sexo masculino, de
35 anos, por cumplicidade. 

Freguesia de Nª Sª do Rosário 

Pedro Miguel Martins Eleutério
Nasceu: 27-04-191975
Faleceu: 25-07-2016

NECROLOGIA

Freguesia de Nª Sª do Rosário 

Maria Adelina Paulo de Frias
Nasceu: 24-02-1928
Faleceu: 16-08-2016

Freguesia de Nª Sª do Rosário

Lúcia de Fátima Rodrigues Câmara
Nasceu: 07-06-1971
Faleceu: 13-08-2016 (França)

Freguesia da Ribeira Chã 

Ana Maria Nascimento Soares 
Idade: 58 anos
Faleceu: 25-08-2016 (Água de Pau)
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Mais conteúdos em:

A Divisão Policial de Ponta
Delgada, por intervenção da Brigada
de     Investigação Criminal da Esquadra
Policial da Lagoa, no pretérito dia 04 de
agosto, procedeu à detenção de dois
indivíduos, do género masculino, pela
prática do crime de tráfico/cultivo de
estupefacientes. 

No âmbito da estratégia de deteção
e combate ao tráfico de estupefacien-
tes delineada pelo Comando Regional

dos Açores e, após realização de várias
diligências de investigação desenvolvi-
das durante as últimas semanas, foram
emitidos dois mandados de busca e
apreensão pela competente Autori-
dade Judiciária. 

No decurso do cumprimento dos
mesmos, foram detidos dois indivíduos
com idades entre os 33 e os 37 anos,
tendo sido apreendidas um total de
155 plantas de “cannabis sativa L”, com
tamanhos compreendidos entre os 55

e os 155 centímetros.
As diligências realizadas pela Esqua-

dra da Lagoa contribuíram assim para
a diminuição da circulação de produto
estupefaciente, promovendo a susten-
tação do sentimento de segurança dos
cidadãos desta comunidade, refor-
çando a confiança dos mesmos no
desempenho da PSP, no que concerne
à prevenção e repressão de ilícitos cri-
minais neste concelho.

Detenção por tráfico/cultivo de estupefacientes

Produto apreendido pela PSP no âmbito desta operação no concelho de Lagoa. Foto: PSP

Obras no Caminho
do Castelo Branco

Foram inauguradas as obras de pavimentação do
Caminho do Castelo Branco, uma obra realizada pelo
Governo Regional dos Açores, através da Secretaria
Regional da Agricultura e Ambiente e do IROA.

Inscrita na Carta Regional das Obras Públicas, as obras
consistiram na pavimentação em betão de cimento e
correção/melhoramento das drenagens, com objetivo
de garantir o encaminhamento dos caudais que afluem
à estrada, uma maior segurança ao tráfego e a uma
maior longevidade do seu pavimento.

As obras inauguradas, procuraram dotar o caminho
com um sistema de recolha de águas das chuvas que
fosse o mais eficaz possível tendo simultaneamente em
conta a relação de custos, os prejuízos devidos às gran-
des chuvadas e à proteção a dar aos caminhos.

Esta obra, numa extensão de 1 km; 3,5 m, assume
uma significativa importância para a atividade agrope-
cuária do concelho da Lagoa, já que beneficia as acessi-
bilidades a cerca de 17 explorações, numa área de
20 ha.

O caminho em causa, situado no Perímetro de Orde-
namento Agrário da Lagoa, corresponde a um investi-
mento de cerca de 72 mil euros. O traçado
desenvolve-se no caminho já existente, e integrado
numa zona totalmente agrícola.
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PASSATEMPO HORÓSCOPO DE SETEMBRO
Carneiro (21/3 a 20/4)

A vida afetiva marca conquistas e
certas mudanças agradáveis preparam en-
contros românticos que serão inesquecíveis
para o seu par.

A nível profissional os desafios serão
constantes e, corajosamente, vai transfor-
mar magnificamente o destino da carreira.

Touro (21/4 a 21/5)

A vida afetiva concede grande dis-
posição para transmitir uma energia muito
positiva, porém, evite apresentar atitudes
egocêntricas.

A nível profissional a conjuntura é muito
construtiva e concede a possibilidade para
conquistar novas realizações importantes. 

Gémeos (22/5 a 21/6)

A vida afetiva concede grande dis-
posição para transmitir uma energia muito
positiva, porém, evite apresentar atitudes
egocêntricas.

A nível profissional a conjuntura é muito
construtiva e concede a possibilidade para
conquistar novas realizações importantes.

Caranguejo (21/6 a 23/7)

A vida afetiva é caracterizada por
relações positivamente renovadas e, desta
forma, vai dar um novo sentido à sua exis-
tência.

A nível profissional aceite críticas e acabe
com duvidas relativamente ao caminho a
seguir, de maneira a realizar os seus sonhos.

Leão 24/7 a 23/8)

A vida afetiva traz energias positi-
vas e anuncia boas evoluções sentimentais,
concedendo excelentes momentos român-
ticos.

A nível profissional poderá aceitar novas
propostas ou responsabilidades, pois, um
desafio pode surgir surpreendentemente.

Virgem (24/8 a 23/9)

A vida afetiva ganha uma nova
motivação e pode aprofundar uma relação,
mas é necessário concentrar as energias
nas situações atuais.

A nível profissional finalmente atinge o
auge e, com a convicção aliada à autocon-
fiança, vai alcançar progressos extraordiná-
rios.

Balança (24/9 a 23/10)

A vida afetiva está relacionada
com a sua capacidade de equilibrar os rela-
cionamentos, sem esconder a verdade dos
sentimentos.

A nível profissional está numa época de
ideias bastante inovadoras que podem ser
concretizadas, com dedicação e persistên-
cia.

Escorpião (24/10 a 22/11)

A vida afetiva reflete o seu com-
portamento, presentemente, mais flexível
e receberá o retorno das suas verdadeiras
qualidades.

A nível profissional as suas ideias terão
bom acolhimento por parte dos envolven-
tes, mas terá de “arregaçar as mangas”.

Sagitário (23/11 a 21/12)

A vida afetiva indica que as rela-
ções evoluem de forma crescente e intensa.
Aumente ao envolvimento, com justiça e
muita sabedoria.

A nível profissional pode estabelecer
novos contactos e avançar com soluções
inovadoras que trazem evolução á carreira.

Capricórnio (22/12 a 20/1)

A vida afetiva bastante atribulada
e por vezes pisando trilhos pantanosos,
exige mudanças radicais ou ruturas impres-
cindíveis.

A nível profissional está mais otimista e
conseguirá resolver os problemas circun-
dantes, comunicando com mais discerni-
mento.

Aquário (21/1 a 19/2)

A vida afetiva tem mostrado que
para manter a harmonia familiar é necessá-
rio conciliar a paciência e a flexibilidade
mental.

A nível profissional deve ter o maior cui-
dado com a originalidade dos seus pensa-
mentos e não cometa certas inconfidência.

Peixes (20/2 a 20/3)

A vida afetiva evolui de forma fa-
vorável, mas, corajosamente, aumente o
seu envolvimento renovando alguns hábi-
tos ultrapassados.

A nível profissional os grandes êxitos
serão alcançados e, com a dinâmica da sua
fé, vai atingir todas as metas pretendidas.

Descubra as dez diferenças.

Labirinto: Descubra o caminho correto.

Soluções do passatempo do mês de agosto de 2016



Diário da Lagoa  |  setembro 2016Última LOCAL / PUBLICIDADE

Há um ano ...

Exatamente há um ano,
o Jornal Diário da Lagoa dava
destaque, na sua primeira
página, ao aniversário da
Freguesia do Cabouco, a
mais jovem do concelho de
Lagoa. Em 2015 foi assina-
lado o seu 35º aniversário. 

Outro dos destaques da
primeira página foi para a
inauguração do Parque da
Ciência e Tecnologia de São
Miguel, instalado na zona do
Tecnoparque, na Cidade de
Lagoa, o denominado Nona-
gon.

Em setembro de 2015 o
Jornal Diário da Lagoa deu
destaque ainda para as
Festas de Nossa Senhora das
Necessidades, no Lugar da
Atalhada, que decorreram de
3 a 7 de setembro.

A abertura de um novo
espaço comercial na Lagoa
foi ainda tema na edição
nº 18 do Diário da Lagoa,

destacando o dinamismo dos
empresários lagoenses.

Findo o mês de agosto,
encerravam igualmente as
Festas de Verão no Rosário,
cujo balanço era positivo, tal
como referiu nesta edição o
rpesidente da Junta de
Freguesia local, a entidade
organizadora das atividades.      

Em aniversário esteve
igualmente Água de Pau que
arrancava assim as coemora-
ções dos 500 anos de eleva-
ção a Vila.

Outra referência nesta edi-
ção era dada para o concurso
“Os artistas digitais”, con-
curso foi direcionado a
alunos dos Jardinsde-Infân-
cia e Escolas do 1.º e 2º
Ciclos do Ensino Básico, das
escolas públicas e privadas.

A integração da Lagoa na
rede de cidades educadoras
foi outro dos emas em desta-
que.

Pub.

A chegada das Low Cost a São
Miguel, em abril de 2015, não se
refletiu muito na Lagoa no ano tran-
sato.

A opinião é do presidente do Nú-
cleo de Empresários da Lagoa
(Nelag) que, em declarações à SMTV,
considerou que durante o verão de
2015, refletiu-se timidamente, entre
os 5 a 10%.

Este ano de 2016, já se reflete mais
as low cost, que considerou ter sido
uma mais valia.

Deixando um desafio de pensar o
porquê de não ter vindo mais cedo.

Nesta entrevista, o responsável
recordou que a Lagoa tem falta de
âncoras turísticas, dando o exemplo
de não ter algo que chame o turista
a vir à Lagoa. “A Cerâmica Vieira, as
Piscinas, a Caloura, uma rede de mu-
seus pouco procurada e que não é
para todo o publico, é o que temos,
mas é pouco”, considerou.

Norberto Ponte recorda que a
Lagoa corresponde a 0,5% da oferta
turística da ilha, sendo um problema
grave a resolver.

Quanto ao que há a fazer, consi-
dera o empresário que os governan-

tes é que têm que pensa sobre o que
se poderá fazer apra sair desta posi-
ção.

Dá o destaque a Fábrica do álcool,
que pode ser um ponto de alavanca-
gem do turismo na Lagoa, com um
edifício devoluto e onde algo poderia
ser feito naquele espaço.

Segundo considerou, a Lagoa tem
pouco para oferecer, havendo muito
pouco turismo e a restauração
continua a ser o que de melhor a
Lagoa tem. 

Outro aspeto que o empresário
destaca é a inexistência de um hotel
na Cidade. Reconhece ser um inves-
timento grande, mas que poderia
haver outro retorno.

Norberto Ponte diz mesmo que a
Lagoa nunca foi divulgada como
deve ser, como cidade acolhedora.
“O fluxo dos empresários hoteleiros
tem de ser atraído, e neste sentido
tem de haver empenho das autori-
dades competentes”.

O empresário admite que o
turismo continua a ser pouco na
Lagoa, apesar de junho, julho e
agosto deste ano, ter sido bom, “mas
é preciso mais”. Norberto Ponte
deixa mesmo o apelo aos próprios
emigrantes para que possam regres-
sar à sua terra e investir, neste caso
no âmbito do turismo, apelando
para a necessidade do investimento
na área hoteleira.

Lagoa continua com pouco para oferecer

Em Água de Pau celebrou-se uma das maiores festividades religiosas da ilha. A Festa de
Nossa Senhora dos Anjos. Milhares de pessoas deslocaram-se até à vila quinhentista.

Fotos: DR

Foto: DR


