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O Grupo de Amigos de São Martinho do Cabouco faz por recordar as
tradições na freguesia com o evento desde 2012. 

Igreja de Santa Cruz terá
Coleção Visitável em 2017
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Festa de 
São Martinho
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celebra 
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alegria

Exposição “Três Pintores”
na Biblioteca Municipal

Legislativas Regionais - 
PS vence com maioria
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Mês internacional das Bibliotecas
A Escola Básica e Integrada

de Água de Pau prima pela dedi-
cação prestada aos seus alunos.
Pretende-se mantê-los motiva-
dos, empenhados e … felizes!

Assim, uma das nossas preo-
cupações reside no esforço em
fazê-los aprender de forma, sem-
pre que possível, divertida e dife-
rente, levando-os a variados
espaços onde tenham a oportu-
nidade de efetuar uma aprendi-
zagem pela descoberta e pela
observação direta no mundo em-
pírico.

Durante este mês de outubro,
esforçamo-nos por motivar os
nossos alunos para a leitura!
Desta forma, foram agendadas
algumas visitas de estudo à
nossa biblioteca. Foram três as
turmas envolvidas: o 1ºB, com a
professora Graça Sociedade, no
dia 6; o 1ºA, com a professora
Elsa Ferreira, no dia 11; e o 1ºC,
com a professora Carla Favela, no
dia 13.

A coordenadora da biblioteca
da escola, Ângela Coroado, rece-
beu as referidas turmas, acom-
panhadas pelas suas professoras.
Os alunos tiveram a oportuni-
dade de conhecer o espaço, de
aprender a fazer requisições,
tendo sido informados dos pra-
zos a cumprir, e do modo como
devem tratar os livros, com cui-
dado e sem os  estragar, pois, afi-
nal, um livro é um amigo! Os
discentes foram ainda alertados
para a preocupação que devem
ter em colocar os livros na mo-
chila, para que não fiquem dani-
ficados, e de não os trocar com
terceiros, pois quem os requisita
é o único responsável por eles.
Além do mais, todos têm a opor-
tunidade de requisitar livros na
nossa biblioteca, pelo que não há

necessidade de os trocarem sem
seguir os procedimentos estipu-
lados!

Os alunos aprenderam, tam-
bém, como consultar a estante
da secção relativa à Literatura In-
fantil, tendo sido referido que
podem retirar os livros da prate-
leira, mas não podem voltar a co-
locá-los, uma vez que esta é uma
tarefa de quem lá trabalha, pois
os livros têm de ficar no seu lugar
exato.  Aprenderam, ainda, como
utilizar os vários computadores
existentes na biblioteca da es-
cola. Foi também transmitida a
informação de que podem (e
devem!) pedir auxílio às funcio-
nárias lá presentes, que têm
muito gosto em ajudá-los na-
quilo que necessitarem. Assim,
foram-lhes apresentadas as as-
sistentes operacionais, Helena
Costa, Rafaela Cabral e Mónica
Pereira , que se mostraram feli-
zes por os receber. Foi realçada a
informação de como os alunos se
devem comportar neste espaço,
que é de todos, e, portanto,
todos devem ser respeitados,
mantendo-se o silêncio ade-
quado a este tipo de lugar.

Durante as visitas, foram tira-
das fotografias, nas quais alunos
e professoras aparecem sorri-
dentes e animados. Cada uma
das visitas terminou com o in-
centivo à requisição de livros e
com a transmissão da ideia do
quão bom é ler! No final, foi ti-
rada uma última fotografia, em
que todos posaram, mostrando,
com satisfação, os livros requisi-
tados. As fotos destes eventos já
foram divulgadas na página do
facebook da Biblioteca da Escola
Básica e Integrada de Água de
Pau.  

Texto de Catarina Viveiros
Elemento da Biblioteca Escolar

EDUCAÇÃO/ EBI ÁGUA DE PAU

Os alunos, no final da atividade, posaram para a fotografia
com os livros requisitados:

Turma: 1ºB                    
Docente: Graça Sociedade

Turma: 1ºC        
Docente: Carla Favela

Fomentando o prazer de ler!

No Mês Internacional das Bi-
bliotecas, a equipa da BE reuniu
algumas curiosidades sobre as bi-
bliotecas mais impressionantes
do mundo…

Biblioteca  Municipal de Stutt-
gart - Alemanha
Sabias que a palavra “biblioteca”
está escrita nas quatro faces do
prédio, uma em cada língua dife-
rente?
Na face norte está escrito em ale-
mão (língua da cidade), na oeste
em inglês (língua internacional
mundial), na face sul está escrito
em árabe (considerada a língua
da sabedoria antiga). Por último,
a face leste leva “biblioteca” em
coreano, língua materna do ar-
quiteto.

Biblioteca Alexandrina (Egito)
Sabias que foi construída o séc.III
A.C. para “reunir os livros de
todos os povos da Terra”?
Por lei, quem visitasse Alexandria
era obrigado a doar uma obra
para a biblioteca. Conta-se que
na entrada da biblioteca havia
uma placa com os seguintes dize-
res : “Aqui, cura-se a alma”.

Biblioteca do Congresso - EUA
Sabias que é a maior biblioteca
do mundo em espaço de armaze-
namento e número de livros? 
Tem cerca de 32 milhões de livros
e manuscritos…

Biblioteca Nacional de Praga -
República Checa
Sabias que foi votada como a
mais majestosa e impressionante
biblioteca do mundo?
O interior da biblioteca mantém-
se inalterado e intocado desde o
século VIII…..

Biblioteca de Mafra – Portugal
Sabias que é também conhecida
por acolher morcegos, que aju-
dam a preservar as obras?
Os morcegos saem de noite de
caixas que estão por baixo das es-
tantes e, numa noite, cada mor-
cego alimenta-se de cerca de 500
insectos, o equivalente à metade
do seu peso.

Biblioteca Nacional de França
(Paris)
Sabias que a França é um país de
leitores?
Segundo uma pesquisa, 45% dos
franceses leem quase ou todos os
dias. Os romances policiais  e os
de espionagem são os seus favo-
ritos…

Biblioteca de Admont - Áustria

Sabias que a Biblioteca do Mos-
teiro de Admont contém a
MAIOR biblioteca monástica do
MUNDO?
A abadia é conhecida pela sua ar-
quitetura barroca e os tesouros
mais valiosos são os mais de
1.400 manuscritos…

Biblioteca de Vennesla - Noruega
Sabias que além do espaço da bi-
blioteca propriamente dita, há
um café?
…e espaços de reunião e convívio
e áreas administrativas e está li-
gada a um centro comunitário já
existente no local….

Biblioteca da Universidade de
Yale EUA
Sabias que esta biblioteca é o
maior centro de livros e manus-
critos raros do mundo?
Detalhe: esta biblioteca foi
DOADA a Yale pela família Bei-
neck. 
Quem quer uma biblioteca de
presente? 

Biblioteca do Gabinete Portu-
guês de Leitura do Rio de Janeiro
(Brasil)
Sabias que esta biblioteca  possui
a maior coleção de obras portu-
guesas fora de Portugal?
Inspirada no Mosteiro dos Jeróni-
mos, a fachada foi trabalhada em
pedra, em Lisboa, e trazida de
navio para o Rio….

Turma:1ºA
Docente: Elsa Ferreira



Diário da Lagoa  |  novembro 2016 Página 03

Feira de Ocupação de Tempos Livres

A Associação de Pais e Encarregados
de Educação da EBI de Lagoa, APEEEBIL,
tem organizado, no início do ano letivo,
uma atividade que denominou de “Feira
de Ocupação de Tempos Livres” onde,
num só espaço, se pretende informar pais,
encarregados de educação e alunos da
Lagoa, sobre as diferentes opções que a
Lagoa oferece para ocupação de tempos
livres, desde clubes desportivos, associa-
ções desportivas e recreativas, etc. 

No passado dia 17 de Setembro, no
recinto escolar da EB 2, 3 Padre João José
do Amaral, decorreu a quarta edição desta
feira, onde estiveram representadas 13 en-
tidades do concelho: AJCOD, Biblioteca
Municipal Tomaz Borba Vieira, CATL,
CEFAL, Centro Karaté Lagoa, Clube Náutico
de Lagoa, Clube de Patinagem de Santa

Cruz, Clube de Ténis, Expolab, Grupo Fol-
clórico Grujola, Judo Clube de Lagoa,
Sociedade Filarmónica Estrela D´Alva e
Sociedade Filarmónica  Lira do Rosário.

Estas entidades, para além de prestarem
informações, fizeram demonstrações das
atividades que desenvolvem. A feira foi
ainda animada com música, pula-pulas e
pinturas faciais.

O objetivo passa por cativar os alunos
para a ciência, música, desporto, cultura e
cidadania, fazendo do início do ano letivo
uma festa de convívio e de partilha de
experiências. Outro dos objetivos é dar a
conhecer a APEEEBIL aos pais e encarrega-
dos de educação, e incentivá-los a partici-
parem cada vez mais na vida escolar dos
seus educandos.

Susete Benevides, Presidente da APEEEBIL

EDUCAÇÃO/ EBI LAGOA

No início deste ano letivo a Associação
de Pais e Encarregados de Educação da EBI
de Lagoa, APEEEBIL, promoveu a doação
de livros às escolas do 1º ciclo.

Uma das causas do insucesso escolar
apontadas é a falta de hábitos de leitura.
Por sua vez, um dos eixos de ação priori-
tária do ProSucesso é a “Mobilização da
comunidade educativa e parceiros so-
ciais”. Tendo estes dois pontos em consi-
deração, a APEEEBIL pretendeu, com esta
iniciativa, envolver mais elementos da co-
munidade no sucesso escolar das crianças
do concelho de Lagoa.

Com a colaboração de alguns empresá-
rios do concelho de Lagoa, foi possível ad-

quirir para as escolas do 1º ciclo, livros do
Plano Nacional de Leitura e do Plano Re-
gional de Leitura, procurando promover,
desde as mais tenras idades, o gosto pelo
livro.

Para realizar este projeto, a APEEEBIL
contou com o apoio financeiro de sete
empresários locais, o que permitiu a aqui-
sição de sessenta e dois livros que foram
distribuídos pelas escolas do 1º ciclo da
EBI de Lagoa. A entrega dos livros foi rea-
lizada, na sua maioria, nos dias 15 e 16 do
passado mês de setembro e serão, sem
dúvida, uma mais valia para o ano letivo
que agora se inicia.

Susete Benevides, Presidente da APEEEBIL

Doação de livros ao 1º ciclo

Durante o mês de setembro o “Projeto
Canta comigo, Leio Contigo”, em parceria
com a equipa da Biblioteca Escolar, reali-
zou a receção aos alunos dos quintos anos,
com a sessão “Histórias que abraçam”.

Nestas sessões, para além de serem ex-
plicadas as regras de utilização da biblio-
teca escolar, os alunos assistiram ao conto
da história “O pássaro da Alma” da autoria
de Michal Snunit e entoaram uma canção. 

Esta sessão proporcionou a partilha de
sentimentos e o auto conhecimento, reve-
lando o melhor de cada um.

Alda Casqueira Fernandes, 
dinamizadora do Projeto “Canta Comigo,

Leio Contigo”

Histórias que abraçam

No dia 14 de outubro,
o Clube de Leitura iniciou
as suas atividades com a
partilha das leituras feitas
pelos alunos durante as fé-
rias de verão. De entre as
várias obras apresentadas
destacamos Pax da autoria
de Sara Pennypacker, lida
pelo aluno João Rodrigues.

«Pax» é uma obra da au-

toria de Sara Pennypac-
ker, ilustrado por Jon
Klassen e editada pela
Booksmile. 

Este livro relata uma
história comovente de
uma amizade entre um
rapaz chamado Peter e
um raposinho cha-
mado Pax, dois amigos
inseparáveis.

Era uma vez um rapo-
sinho que foi adotado,
com poucas semanas,
pelo seu dono Peter.
Estes, partilhando

aventuras e momentos
inesquecíveis foram, cada
vez mais, fortalecendo a
sua relação e tornando-se
inseparáveis. Só que, um
dia, o pai deste menino
partiu para a guerra e o
rapaz teve de ir morar para
casa do seu avô, um
homem que não queria ra-
posas nem raposos dentro
de casa. Então, apesar

muito triste e zangado,
Peter viu-se obrigado a li-
bertar o raposo para a flo-
resta.

Pax foi conhecendo
novos amigos e passando
por experiências diferen-
tes, esperando, de igual
modo, o seu dono. Uns dias
depois da partida do ra-
poso para a floresta, Peter
tentou ir ao encontro do
seu animal de estimação.
Será que ele encontrou o
Pax? Ou será que ficaram
separados para sempre?

Leiam o livro, conheçam
a sua história e descobram
o seu fim. 

Vão ver que é muito inte-
ressante!

Clube de Leitura da EB 2,3
Padre João José do Amaral

Início das atividades do 
Clube de Leitura

Reunião com os delegados de turma

À semelhança dos anos
lectivos anteriores, o Presi-
dente do Conselho Execu-

tivo da EBI de Lagoa, reu-
niu-se com os delegados e
subdelegados de todas as
turmas do 5º e 6º anos de

escolaridade, no dia 13 de
outubro.

A reunião teve lugar na
Biblioteca Escolar e preten-
deu recordar os direitos e
deveres dos alunos, que
constam do Regulamento
Interno da Escola. Os alu-
nos presentes, enquanto
representantes e porta-voz
das turmas, levaram ainda
algumas sugestões sobre o
funcionamento de alguns
dos serviços da escola.

Ana Páscoa, docente
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Biblioteca Municipal Tomaz Borba Vieira comemora o seu 
quinto aniversário com a exposição “Três Pintores”

A exposição que marca o quinto aniversário da Biblioteca Municipal está patente, ao público, até dia 30 de novembro deste ano. Fotos: DL

O quinto aniversário da Bi-
blioteca Municipal Tomaz Borba
Vieira, no Convento dos Francisca-
nos, na Lagoa, foi celebrado com a
inauguração da exposição “Três
Pintores”, de Urbano e Victor
Almeida.

A exposição ficará patente ao
publico até 30 de novembro,
sendo uma exposição “bastante
heterogénea mas cuja a heteroge-
neidade acaba por não criar ne-
nhuma exclusão, nenhuma
hostilidade entre as duas perspe-
tivas artísticas que estão aqui em
evidência”, referiu Leonor Sam-
paio da Silva, docente no Departa-
mento de Línguas e Literatura
Modernas da Universidade dos
Açores.

Para Leonor Sampaio da Silva,
os trabalhos do Urbano demons-
tram um “grande investimento na
presença da matéria, dos vários
elementos que constituem a vida
no Planeta”, com um especial des-
taque para a água.

Por outro lado, o livro também
está valorizado nas obras do
artista, “enquanto início de uma
consciência e até mesmo de um
pensamento que se impõem
sobre o mundo”.

Já o pintor Victor Almeida, uti-
liza técnicas, materiais e conteú-
dos completamente diferentes,

nomeadamente com “o processo,
corpos inacabados, existem
vazios, silêncios, uma espécie de
espera”, salienta a docente da Uni-
versidade dos Açores.

“Dessa heterogeneidade resulta
um encontro muito feliz, que nos
permite descobrir a força, no sen-
tido da vida e continuar a acredi-
tar na promessa, de nós podermos
dar sentido e nova vida à vida”,
interpreta Leonor Sampaio da
Silva.

O desafio foi logo aceite por
parte do artista lagoense Victor
Almeida porque “sou muito amigo
do Tomaz e do Urbano” apesar de
ter tido “pena por não poder ter
tido tempo para trabalhar coisas
novas, são peças privadas de
2005, 2008” .

Segundo o artista, a inspiração
vem “quando tenho tempo, es-
paço para pintar depois é que vem
a inspiração”, sendo que são peças
inspiradas no trabalho de Miguel
Ângelo.

Para Urbano Resendes, esta ex-
posição faz todo o sentido, sendo
amigo do Tomaz Borba Vieira “há
muito anos”, é alguém “de quem
gostamos e admiramos muito” e
assim decidiram integrar o Tomaz
na exposição e homenagear o pa-
trono da Biblioteca, primeira-
mente incluindo-o no título da
exposição “Três Pintores” mas

também inserindo uma frase do
professor na própria exposição.

As esculturas de Urbano têm
uma forte relação com o livro e
isso é evidenciado nas suas obras
quando “o livro é o próprio objeto
da pintura”, criando relevo “até ao
ponto delas criarem de forma tal
que passam a ser mais esculturas
do que pinturas”.

Finalmente para o patrono da
Biblioteca, Tomaz Borba Vieira,
este “é um grande dia porque está
associado a uma grande exposi-
ção”.

“A cultura lagoense está evi-
dente em permanentes atividades
tanto aqui na Biblioteca, como no
cinema, na Câmara Municipal com
as palestras, de acontecimentos e
exposições portanto tem já um
currículo da atividade cultural que
já permite ser considerada uma Ci-
dade de cultura internacional-
mente”, disse Tomaz Borba Vieira
ao Diário da Lagoa.

“Uma pessoa que saiba de lite-
ratura não pode, de maneira ne-
nhuma, dizer que não sabe
distinguir uma boa pintura de uma
má pintura. Uma pessoa que saiba
e sinta pintura não pode ouvir mu-
sica má e julgar que é boa. Há uma
unidade, uma coesão, uma ligação
entre a qualidade estética, que é
comum a todos os média. E a
emoção estética é exatamente a

mesma perante um bom quadro,
um bom poema”, frase de Tomaz
Borba Vieira, inserida na Exposi-
ção “Três Pintores”.

Por outro lado, para Cristina
Calisto Decq Mota, Presidente da
Câmara Municipal de Lagoa, os
cinco anos de vida da Biblioteca
coincidem com outros elementos
a destacar. Nomeadamente, o
facto de “termos revitalizado este
Convento dos Franciscanos que
estava abandonado”.

“Nós conseguimos dar uma vida
a este espaço, dignificando-o,
depois pelo facto da própria
biblioteca ter um patrono tão es-
pecial, o professor Tomaz Borba

Vieira, uma pessoa que tem acom-
panhado de muito de perto a ati-
vidade da biblioteca e sem duvida
que tem sido o seu nome também
o garante do importante papel
que tem sido desenvolvido aqui”,
referiu a edil lagoense ao Diário da
Lagoa.

Em cindo anos muito trabalho
foi desenvolvido na Biblioteca
Municipal, com uma evolução pro-
gressiva, “foi paulatina, mas foi
sendo dada com passos muito
seguros”.

Ano após ano, passo a passo,
garantindo que aquilo “que está-
vamos a fazer era sempre melhor
do que feito anteriormente”, tor-
nando a Biblioteca num espaço de
“confraternização”, num espaço
de educação e cultura, um
“espaço da descoberta”.

Cristina Calisto Decq Mota,
salientou a importância, do traba-
lho efetuado tem que continuar a
ser feito “fora de portas”, tentar
aproximar aquele público que não
está “à partida interessado
naquilo que é feito dentro desta
Biblioteca, por fatores sociais, cul-
turais ou educativos e têm vindo a
estar desligados deste mundo”.

DL/AS

Cristina Calisto Decq Mota.
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“Alerta” - Ser Escuteiro!
Quando eu tinha 9 anos entrei para os escu-

teiros. Queria conhecer e viver novas aventuras,
acantonar, fazer trilhos, jogos e brincadeiras.

Uma das atividades que mais gostei foi quando
fui para ilha de Santa Maria foi uma experiencia
única e que nunca mais a irei esquecer. Fiz minha
promessa aos 9 anos de lobita, contudo só fiquei
1 ano porque depois passei para os exploradores.

Ao passar para os exploradores cresci mais e
aprendi varias coisas maravilhosas entres estas
nos e também prendi a ajudar sempre o próximo,
conheci pessoas magnificas desde chefes a ami-
gos, amigos este que estarão sempre no meu co-
ração.

Neste momento sou pioneira la aprendi o que
já sabia e mais, aprendi que temos que saber es-
cutar os outros e também trabalhar em equipa.

Contudo os escuteiros fizeram de mim uma pes-
soa diferente e me ensinaram a crescer e a tor-
nar-me no que hoje sou.

Tatiana Sousa (15 anos)
Pioneira do Agrupamento 1290-Santa Cruz

Tatiana Sousa Foto: direitos reservados

Museu Carlos Machado inau-
gura exposição "Tomaz Borba
Vieira - Caminhos do Ser"

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

O Museu Carlos Machado,
nos núcleos de Santa Bárbara e
de Arte Sacra, em Ponta Delgada,
recebe a exposição "Tomaz Borba
Vieira – Caminhos do Ser". 

Esta mostra permite uma visão
global das várias fases do pintor,
no período entre 1956 e 2016,
onde a pintura, a escultura, o de-
senho, a serigrafia, a ilustração, a
escrita expressam as suas múlti-
plas vias de diálogo com o
mundo.  

A reflexão existencial dos anos
60, o questionamento político do
período colonial, a ilha, o arqui-
pélago, o mar, as bibliotecas sub-
mersas, as arquiteturas
aquáticas, a reflexão social dos
anos 80 e 90, na qual se inclui
“Mulheres de Rabo de Peixe e
Homens de Rosto de Cão”, são al-
gumas das temáticas recorrentes
na obra do pintor.  

A exposição, que pode ser visi-
tada até 31 de janeiro e tem
como comissário o escultor José
Maria de França Machado, pre-

tende desvendar a amplitude da
produção artística deste consa-
grado pintor açoriano e, ao
mesmo tempo, aproximar os di-
ferentes públicos da sua obra,
atendendo a que a maioria se en-
contra dispersa por coleções par-
ticulares em Portugal e no
estrangeiro.  

Recorde-se que Tomaz Borba
Vieira estudou Pintura na Escola
Superior de Belas-Artes de Lis-
boa, Arte Mural na Academia de
Belas-Artes de Florença, em Itá-
lia, Pedagogia na Universidade de
Lisboa e Ciências da Educação na
Universidade de Boston, nos
EUA. 

Condecorado com a Insígnia
Autonómica de Reconhecimento
pela Assembleia Legislativa da
Região Autónoma dos Açores,
em 2006, Tomaz Vieira já realizou
inúmeras exposições individuais
e coletivas e a sua obra está re-
presentada em diversas coleções,
públicas e privadas. 

Foi assinado entre a Associa-
ção Nonagon – Parque de Ciência
e Tecnologia de São Miguelo e o
Nelag – Núcleo de Empresários da
Lagoa, um protocolo que permite
a integração das empresas
lagoenses a diversos apoios,
nomeadamente a nível das novas
tecnologias e criação de empre-
sas.

Um protocolo que surge para
definir os termos e condições de
cooperação nas áreas em que
ambas possuam vantagem em as-
sociar-se, de modo a complemen-
tarem as suas competências
específicas ou em que tenham
reconhecidas capacidades en-
quanto instituições facilitadoras e
coordenadoras de recursos no
domínio das suas áreas de inter-
venção.

Para a Administradora Dele-
gada, Teresa Ferreira, este proto-
colo permitem a integração na
Comunidade lagoense e uma
“aproximação às necessidades de
inovação das empresas da comu-
nidade local”.

No âmbito da assinatura do
protocolo, realizado esta terça-
feira, dia 11 de outubro, no
NONAGON, foi possível planear
uma futura parceria para o mês
de dezembro.

Surge assim uma parceria es-
pecifica na área de transmissão
de conhecimentos, “que são
importantes para o tecido empre-
sarial”.

“Tem a ver com as maiores
dificuldades das novas empresas,
de empresas de Startup, nomea-
damente no que diz respeito a
registos de patentes, propriedade

intelectual. São processos com-
plexos que nem toda a gente do-
mina e, portanto, nós vamos fazer
um evento com este tema. Pode
ser uma grande valia para as em-
presas que estão no ciclo de atua-
ção do Nelag mas também para
toda a Comunidade em geral”, sa-
lientou Teresa Ferreira ao Diário
da Lagoa.

Segundo o Presidente do Nelag,
Norberto Ponte, esta parceria é
de “extrema importância para as
empresas lagoenses”, sendo o
Nonagon “uma mais valia no Con-
celho de Lagoa”, em várias ver-
tentes.

Em relação aos projetos futu-
ros do Núcleo de Empresários, a
crise prejudicou a atividade do
mesmo, com uma “face muito
complicada durante três anos”
onde “só iremos cumprir 40% a
50% do plano das atividades” até
ao final do ano, recordou.

Norberto Ponte, deseja que
este protocolo entre a Nelag e o
NONAGON permita “atrair mais
empresas”, sendo necessário a di-
vulgação do mesmo para os asso-
ciados, “a ver se conseguimos
mais associados” e sobretudo
conseguir “estabilizar” o Núcleo
de Empresários da Lagoa.

DL

Nonagon e Nelag assinam protocolo

Momento da assinatura do protocolo. Foto: DL

Mindfullness em família na
Biblioteca Tomaz Borba Vieira

No âmbito do projeto “Sá-
bado em família”, praticado
desde 2012, a Biblioteca Munici-
pal Tomaz Borba Vieira volta a
proporcionar a este público uma
tarde diferente e enriquecedora.         

O último sábado do mês de ou-
tubro, foi dedicado ao Mindful-
ness com a dinamização de
Milena Trindade Dinsenmeyer.

Segundo a autarquia, a Mind-
fulness é um temo que tem sido
traduzido para o português como
consciência plena, presença
plena ou, mais frequentemente,
como atenção plena. Esta prática
está cada vez mais presente no
mundo ocidental, em concreto na
Psiquiatria e Psicologia, para ali-
viar uma variedade de condições
físicas e mentais, bem como uti-
lizada como um método para
lidar com as emoções.

Não descurando o propósito da
biblioteca para o incentivo à lei-
tura, precedentemente a esta
sessão, houve um momento de
promoção da leitura.

De salientar que no âmbito do
“Sábado em família” já foram de-
senvolvidas várias atividades re-

lacionadas com a promoção da
leitura, atelier de filatelia, oficina
de reutilização de materiais, ate-
lier de conservação e preserva-
ção dos livros, atelier de escrita
criativa, um sábado de desco-
berta do Convento dos Francisca-
nos com a historiadora Susana
Goulart e uma oficina de Folclore
com a participação do Grupo
Grujola.

O projeto, de cariz gratuito, tem
registado um aumento na sua
procura. Sendo necessário as bi-
bliotecas assumirem-se como um
espaço de educação não formal,
a biblioteca da autarquia la-
goense tem vindo a desenvolver
um trabalho com este público de
forma sistemática, proporcio-
nando momentos de partilha e
de aprendizagem.
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PS vence eleições para a Assembleia Legislativa dos Açores

O Partido Socialista é totalista nas
eleições para a Assembleia Legislativa
Regional dos Açores no concelho de
Lagoa.

No acto eleitoral de 16 de outu bro, o
PS atingiu os 57,18%, contra   os 22,23%
conseguidos pelo PSD. Na Lagoa o CDS-
PP conseguiu 4,60% dos votos, enquanto
o BE atingiu os 3,96%. A registar ainda o
1,49% dos votos conseguidos pelo PPM
e os 1,14% alcançando pela CDU.

De destacar ainda os votos consegui-
dos pelos restantes candidaturas. O PAN
obteve 1,71% dos votos, o PURP 1,02%,
o MPT 0,50%, o L/TDA 0,47%, o
PCTP/MRPP 0,31%, o MAS 0,21 e o PDR
0,02%.

Para estas eleições, estavam inscritos
na Lagoa 12.710 eleitores, tendo exer-
cido o seu direito ao voto apenas 4.220
(33,20%), sendo que a abstenção atingiu
o seu valor mais elevado no concelho,
desde 1976, ou seja os 66,80%.

Nas eleições de 1980, a abstenção atin-
giu o seu valor mais baixo no concelho de
Lagoa, tendo-se ficado pelos 22,98%.

Nestas eleições há ainda a registar 112
votos em branco (2,89%) e 96 votos
nulos (2,27%).

No âmbito das eleições para a
Assembleia Legislativa dos Açores,
o PS Açores foi vencedor em todas
as freguesias do concelho de
Lagoa.

Em Água de Pau, o PS conseguiu
o maior resultado por freguesias
com 70,95% dos votos dos 833
eleitores que votaram, dos 2.799
que estavam inscritos. Nesta fre-
guesia a abstenção atingiu tam-
bém o valor mais alto do concelho,
ou seja, 70,24%. O PSD em Água
de Pau foi o segundo partido mais
votado com 16,93% dos votos.

Na Ribeira Chã o PS obteve
59,97% dos votos contra 19,35%
do PSD, sendo que dos 362 eleito-
res inscritos, votaram 155, tendo a
abstenção se situado nos 57,18%.
Nesta freguesia registo ainda para

o PPM que conseguiu 10,97% dos
votos.

Na Freguesia do Cabouco o PS
atingiu os 60,29% contra 23,50 do
PSD, tendo votado 549 eleitores
dos 1,610 inscritos. A abstenção
no Cabouco chegou aos 65,90%.

Quanto aos votos na Cidade de
Lagoa, em Santa Cruz, o PS obteve
51,34%, enquanto o segundo par-
tido mais votado foi o PSD com
26,17%. Votaram nesta freguesia
1.005 eleitores dos 3.156 inscritos,
tendo a abstenção chegado aos
68,16%.

Quanto à Freguesia de Nª Sª do
Rosário, o PS também venceu com
53,40% dos votos, contra os
22,35% conseguidos pelo PSD. Dos
4783 eleitores inscritos, votaram
1.678, sendo que a abstenção atin-
giu os 64,92%.

O PS foi o vencedor das eleições para a
Assembleia Legislativa dos Açores, que de-
correram a 16 de outubro, com 46,43% dos
votos, contra os 30,89% alcançados pelo
PSD, o segundo partido mais votado.

O CDS-PP foi a terceira força política mais
votada, tendo chegado aos 7,16% dos
votos. O Bloco de Esquerda obteve 3,66%
dos votos, a CDU 2,61% e o PPM 0,93%.

Em termos de mandatos o PS elegeu 30

deputados, o PSD 19, o CDS-PP quatro, o
BE dois e o PPM um.

Nestas eleições estavam inscritos 228 mil
160 açorianos, tendo votado 93 mil 189
eleitores, ou seja, 40,84%, tendo a absten-
ção chegado aos 59,16%. 

Foram registados ainda 2 mil 699 votos
em branco (2,90%) e 2 mil 248 votos nulos
(2,41%).

O PS elegeu para a Assembleia
Legislativa dos Açores 12 manda-
tos pela ilha de São Miguel.

Entre os 12 representantes do
povo está Susana Goulart Costa,
candidata que, além de represen-
tar a ilha de São Miguel e os Aço-
res, será a representante do povo
lagoense durante os próximos
qautro anos no parlamento regio-
nal.

Em declarações ao nosso jornal,
Susana Goulart Costa referiu que
“é preciso fazer a ligação entre as
questões que precisam de maior
atenção e potenciar aquelas que já
estão em rampa de lançamento,
para poderem ir mais longe, sendo

de resto um dos seus interesses a
defender nos próximos quatro
anos”.

Educação e Cultura serão apos-
tas fortes a defender na ALRAA.

Por seu turno, também pela ilha
de São Miguel o PSD-A elegeu sete
mandatos, sendo que, a Lagoa
também está representada atra-
vés do também eleito António
Vasco Neto de Viveiros. 

Ao nosso jornal adiantou que
apesar de defender os interesses
dos micaelenses e açorianos em
geral, e irá manter uma proximi-
dade com os lagoenses, estando
disponível para os auscultar e de-
fender os seus interesses.

Lagoa representada na
Assembleia Regional

PS vence na Lagoa 
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São Martinho do Cabouco celebra a partilha e a alegria
O Grupo de Amigos de São

Martinho do Cabouco, na Lagoa,
juntou-se em 2012 para criar uma
pequena festa alusiva ao São Mar-
tinho e desde então tem vindo a
crescer e a festejar o São Martinho
todos os anos.

A Festa de São Martinho recebe
o apoio das entidades oficiais do
concelho, nomeadamente a Câ-
mara Municipal, a Junta de Fre-
guesia do Cabouco e a Casa de
Povo, contando ainda com o im-
prescindível apoio de algumas em-
presas privadas, como é o caso de
Caetano e Medeiros, empresa se-
diada na Lagoa, que em 2012 foi
crucial tendo ajudado a Festa a de-
senvolver-se com o empréstimo
de uma tenda, o que “ajudou a
dar o salto e deu a possibilidade
no arranque”, salientou Cláudio
Gaspar, promotor das Festas de
São Martinho ao Jornal Diário da
Lagoa.

Em 2013 nasceu oficialmente o
Grupo de Amigos de São Marti-

nho, festejando o São Martinho na
praça Dona Amélia, com uma
tenda maior e a aceitação por
parte da freguesia dos Amigos de
São Martinho foi “muito boa”.

“Não é um grupo de amigos fe-
chado, é um grupo aberto e dis-
posto a receber outros amigos
para diversos convívios, intercâm-
bios e participação em festas”, re-
feriu Cláudio Gaspar.

Segundo o Promotor do Grupo
de Amigos de São Martinho, sur-
giu a ideia da Festa de São Marti-
nho porque na “freguesia não
havia nenhuma festa assim”,
sendo o principal objetivo da
mesma a partilha e alegria, junta-
mente com a historia de São Mar-
tinho, recriando a época, com o
cortejo etnográfico.

De ano para ano a festa de São
Martinho no Cabouco tem vindo a
crescer, com uma média mais de
meio milhar pessoas por dia.
“Temos tido uma enchente que
não esperávamos”, proporcio-
nando assim um fim de semana

diferente na freguesia e sobretudo
a festa atrai muitas pessoas de
fora.

Este ano a festa de São Marti-
nho irá realizar-se nos dias 11 e 12
de novembro e conta com uma
novidade, a recriação de uma pe-
quena feira medieval alusiva à
época de São Martinho, com bar-
racas de artesanato, degustação
de queijos, vinho, enchidos e a
animação musical será para todas
as faixas etárias, com cantorias ao
desafio, temas regionais e bandas
micaelenses.

Finalmente, a gastronomia
conta com as sardinhas assadas,
porco no espeto e o novilho será
oferecida à população e o cortejo
noturno que pretende transmitir
o espirito de São Martinho, época
com pouca luz, sendo que “toda a
envolvência de São Martinho foi
numa época que havia pouca luz e
tem toda a piada o cortejo ser
feito à noite”, referiu Cláudio Gas-
par.

DLImagens referentes a edições anteriores. Foto: DR

A Junta de Freguesia do Ca-
bouco foi palco de uma sessão de
promoção da saúde mental, sob o
tema “Os Caminhos da Depres-
são”, organizada pela Casa do
Povo de Cabouco.

O Gabinete de Psicologia e In-
tervenção Comunitária da Junta
de Freguesia do Livramento, foi a
Instituição escolhida para promo-
ver a sessão de reflexão, contando
com Carolina Ferreira, psicóloga e
João Pedro Lopes, neuropsicólogo,
como oradores.

Para o Presidente da Junta de
Freguesia do Cabouco, Adriano
Costa, este tema é muito impor-
tante, sendo que 400 mil portu-
gueses sofrem desta doença e um

terço não tem ajuda ou trata-
mento.

No âmbito do Programa Bem-
estar Sócio-cultural, anualmente a
Casa do Povo de Cabouco organiza
duas sessões informativas sobre
diversos temas.

Segundo Carolina Ferreira, a de-
pressão é uma doença que tem
sido “minimizada” pela sociedade,
por ser uma doença que não é vi-
sível, quando na realidade uma a
cada cinco pessoas sofre de doen-
ças mentais.

A depressão pode manifestar-
se de várias maneiras, nomeada-
mente através do comportamento
da pessoa, pensamentos, corpo e
sentimentos.

Existe uma grande diferença

entre a “tristeza e a depressão”, e
a ultima acontece quando a tris-
teza é muito intensa e demora a
passar.

Os sintomas cognitivos, emocio-
nais, comportamentais e físicos,
manifestam-se quando a pessoa
está com depressão. Os exemplos
são numerosos e revelam-se com
a mudança do padrão do sono, o
apetite pode alterar, choro, ansie-
dade, raiva, problemas de memo-
ria, irritabilidade, alterações de
humor, entre muitas outras for-
mas de manifesto.

Segundo a psicóloga, existem di-
ferentes tipos de depressão: a de-
pressão atípica, que passa mais
despercebida, a depressão pós-
parto, que a “sociedade vê com
muito maus olhos”, a depressão
sazonal, que é muito comum no
outono e inverno devido à dimi-
nuição do sol e finalmente a de-
pressão distimia, que na realidade
é cronica.

O neuropsicólogo, João Pedro
Lopes, perante uma sala cheia, ex-
plicou a influência do cérebro na
depressão, que surge devido às al-
terações biológicas, genéticas e
experiências de vida.

A depressão é um circulo que
afeta o cérebro, passando por di-
versos processos. Inicia com um
momento de “stress”, que desen-
volve neurotransmissores, provo-

cando a produção de hormonas e
cortisol, para pessoas que sofrem
de depressão este circuito “fica
sempre ativo e modifica a morfo-
logia do cérebro”.

Existem muitas formas de tra-
tamentos psicológicos e a medica-
ção indicada para a depressão é de
dois tipos diferentes: antidepressi-
vos, que estabilizam os neuro-
transmissores e calmantes. “A
depressão tem cura” e cerca de
80% dos doentes ficam bons após
tratamento.

O neuropsicólogo, explicou as
diferentes estratégias de auto
combate à depressão, nomeada-
mente: envolver-se, cuidar de si,
ver o lado positivo, autocontrole e
procurar ajuda.

Para Carolina Ferreira, não é
fácil lidar com um familiar ou
amigo com depressão e várias eta-
pas são necessárias. Procurar in-
formações acerca da doença, não
“personalizar” o comportamento
da pessoa doente, não negar a
doença, sugerir uma consulta ao
médico, acompanhar na ida ao
psicólogo/psiquiatra, ter expetati-
vas realistas, agir com afeto, ouvir
e evitar dar conselhos ou juízes de
valor, são algumas das formas in-
dicadas pela psicóloga para lidar
com um familiar com depressão.

DL/AS

Caronila Ferreia, Adriano Costa e João Pedro Lopes.

A depressão tem sido “minimizada” pela sociedade

Sala cheia é prova da importância do debate sobre o tema.
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A Igreja Matriz de Santa Cruz
irá acolher, a partir do dia 18 de
maio de 2017, uma Coleção Visitá-
vel “Vitae”, intitulada [Re]ver a
arte Cristã, de forma a estudar,
preservar e salvaguardar todo o
património religioso existente na
Paróquia.

O projeto surgiu no âmbito do
inventário feito à Igreja de Santa
Cruz, efetuado por Joana Simas, e
foi apresentado no dia 18 de outu-
bro, Dia Litúrgico de São Lucas e
celebração do Dia Nacional dos
Bens Culturais da Igreja.

O objetivo futuro será de im-
plantar um museu de tipologia
eclesiástico, mas por enquanto a
denominação de “museu” ainda
não pode ser utilizada por não
reunir todas as funções estabele-
cidas pela lei, assim sendo será
uma Coleção Visitável.

Segundo Joana Simas, a impor-
tância deste projeto é de grande
significado, tendo como principal
objetivo “comunicar, informar
através da missão pastoral e envol-
ver a fé à cultura sempre numa li-
gação com a comunidade”.

“A maior parte das pessoas não

têm conhecimento sobre o patri-
mónio existente aqui na Igreja”,
disse Joana Simas, demonstrando
que a Igreja Matriz de Santa Cruz
pretende fazer “algo inovador”.

A Coleção Visitável irá permitir
prolongar a ação da Igreja no
mundo real, com uma missão pas-
toral, de forma a preservar e divul-
gar o Património cultural de cariz
religioso, envolver a comunidade
local, promover a investigação, de-
senvolver atividades e criar um su-
plemento informativo para cada
ano do itinerário catequético de
infância e adolescência.

Os visitantes poderão assim co-
nhecer obras de muito valor, do
século XVI ao século XX, com ima-
gens da própria Igreja de Santa
Cruz mas também do Convento
dos Franciscanos.

Para Joana Simas, a Igreja está
associada apenas a um local de
culto, aqui “criamos outra leitura
que não está só visível ao culto”.
Vários espaços anexos à Igreja vão
ser musealizados com perto de
300 obras, divididas em diversos
núcleos, nomeadamente, o Nú-
cleo de Imaginária, Ourivesaria,
Cerâmica, Processional, Paramen-
taria e Arte Bonecreira.

Segundo, Pe. Nuno Maiato, a
arte e cultura, “estão interligadas
à religião desde sempre” e “em
todo o tempo houve grandes ma-
nifestações artísticas, sobre temas
bíblicos, relacionados com a reli-
gião”.

“O projeto pretende rebuscar,
reavivar, esta ideia de que o patri-
mónio que nós temos aqui na
nossa Igreja Matriz, que não é um
património riquíssimo, mas o
pouco que nós temos, primeiro do
que tudo, temos que o preservar
e depois mostrar às pessoas para
que possam usufruir desta beleza
que se manifesta nestas peças”,
declarou Pe. Nuno Maiato ao Diá-
rio da Lagoa.

O Núcleo da Imaginária, estará
localizado no interior da torre si-
neira, abordando a temática da
vida cristã, com uma perspetiva

cronológica e histórica da evolu-
ção da religião católica, nomeada-
mente com imagens e esculturas.

O Núcleo Ourivesaria, ficará na
sala ao lado do Batistério, com
peças de valor material, mas prin-
cipalmente valor sentimental e
simbólico, peças essas que serão
de património vivo, ou seja, tam-
bém utilizadas durante as missas.
Por detrás do altar, será o Núcleo
Cerâmica, com objetos litúrgicos
que foram produzidos pela Cerâ-
mica Vieira na Lagoa.

O património material e imate-
rial, ficará visível ao público na
“oficina”, numa sala exterior do
Templo junto ao jardim da Igreja,
sendo o Núcleo Processional.

O Núcleo Paramentaria, irá di-
vulgar os tecidos, roupas e para-
mentos litúrgicos antigos, sala esta
que estará situada por cima da Sa-
cristia.

Finalmente, o Núcleo da Arte
Bonecreira, ficará numa sala anexa
à Sacristia, onde os diversos bone-
cos irão representar a vida Cristã.
Por outro lado, haverá uma aplica-
ção para Smartphones e distribui-
ção de tablets para os visitantes,
de forma a complementar as infor-
mações da Coleção Visitável.

“A cultura e a arte, seja qual for
a sua expressão pode abrir os ho-
rizontes da Fé até qualquer um”,
salientou o Pe. Nuno Maiato.

DL/AS

“A cultura e a arte, seja qual for a sua expressão,
pode abrir os horizontes da Fé até qualquer um”

A Coleção Visitável irá permitir prolongar a ação da Igreja no mundo real, com uma missão pastoral, preservando o património e envolvendo a comunidade.

Fotos: DL

A apresentação deste projeto foi feita por Joana Simas, responsável pelo inventário da Igreja.
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São Martinho nos Açores

1
Aqui estou eu com carinho

Com poemas para os leitores
Para trazer o São Martinho
Às nove pérolas dos açores.

2
Como não podia deixar de ser

É tempo de provar o vinho
Sempre com o maior prazer
Em honra de São Martinho.

3
Para alegria do povo

Tudo fazem com carinho
Desde Santa Maria, ao Corvo

Todos honrem o São Martinho.

4
Com festa e procissões

Que se fazem pelo caminho
Desde os copos aos garrafões

Que linda pinga de vinho.

5
Lá vai mais um copinho

Que sabor e que cor linda
Se for na adega do vizinho

É mais saboroso ainda.

6
Começa então a desgarrada

Na adega do vizinho
E a bela castanha assada

Para acompanhar o vinho.

7
Há guitarras violas e tambores

O pandeiro, o acordeão e ferrinhos
Ai que festa meus senhores
Lá vão vazando os copinhos.

8
Todos ali em união

Qualquer um é cantador
Organizem a procissão
E um santo pró andor.

9
Escolhem então o santinho

Que aceita com alegria
É sempre o mais bebedinho

Que se encontra na Freguesia.

10
Lá vai o bêbado no andor

Muito contente e bebedinho
Cantando e dando louvor
Viva viva São Martinho.

11
Percorrem toda a freguesia
Cantando a São Martinho
Sempre com muita alegria
Porque é a festa do vinho.

12
É uma tradição antiga

A procissão pelo caminho
Mais um copo e uma cantiga
Todos cantem com carinho.

13
São Martinho aí São Martinho

Canta o povo com alegria
Hoje é a prova do vinho
Em qualquer freguesia.

14
São tradições muito amadas
Com essas provas do vinho

Até se fazem touradas
Em honra de São Martinho.

15
Há quem não gosta do vinho

Essa juventude de então
Mas sempre vai um copinho

Para manter a tradição.

16
Tradição de longos anos

Guardada com maravilhas
Onde todos os Açorianos

Comemoram em suas ilhas.

17
É uma festa com graça

Que se faz a São Martinho
Porque cada ano que passa

Há sempre a prova do vinho.

18
Quadras que o povo entoa
Cantadas no mesmo tema
Por isso o Diário da Lagoa

Leva-vos este poema.

19
Sei que o leitor vai gostar
De mais essa obra linda

E quem a Rádio Lagoa escutar
Vai gostar mais ainda.

20
Toma lá mais um copinho
Mas toma sem artimanha

Em honra de São Martinho
Não te esqueças da castanha.

21
Essa tradição sem igual

Que se faz com muito carinho
Em nome do nosso jornal
Viva viva São Martinho.

João Silvério Sousa

Casa do Povo de Água de
Pau celebrou 50 anos

A Casa de Povo de Água de Pau, em
colaboração com a Câmara Municipal de
Lagoa e com o apoio do Governo Regional
dos Açores, oferece a 34 alunos, retidos no
5º ou 6º ano escolar, há já alguns anos e
prestes a fazer 18 anos, a possibilidade de
usufruir de um Programa de Estágio Voca-
cional.

No âmbito da comemoração do 50º ani-
versário da Casa de Povo de Água de Pau,
a edil lagoense, Cristina Calisto Decq Mota,
salientou a importância desse projeto,
cujo objetivo é “dar um salto qualitativo
naquilo que são os resultados educativos
no Concelho”.

Este ano, a Casa de Povo, abraçou três
novos projetos, nomeadamente um ATL,
uma creche e o Programa de Estágio Voca-
cional inserido no projeto ProSucesso no
Concelho de Lagoa.

“Nós não temos razões para apresentar
resultados tão negativos, em termos de
insucesso escolar e juntamos todas as Ins-
tituições do Concelho, no sentido de tra-
balharmos todos e termos todos uma
causa e um objetivo mas vamos focar a
nossa atenção para criar mais incentivos
aos jovens para os seus estudos”, referiu a
autarca lagoense.

Os jovens com dificuldades escolares
estão integrados nos ateliers da Casa de
Povo ou nas oficinas da Câmara Municipal
de Lagoa, aprendendo um ofício, seja
jardinagem, carpintaria, pintura e assim
proporcionando “a esses jovens um con-
tato com aquilo que é a sociedade e num
contexto real de trabalho, com algum
entusiasmo, preparando-os para o futuro”.

A celebração dos 50 anos da Casa de
Povo de Água de Pau, dá um sinal claro de
ter acompanhado a “evolução dos tem-
pos”, sendo uma das principais Instituições
e a única IPSS da vila de Água de Pau.

Segundo, Cristina Calisto Decq Mota, a
Casa de Povo de Água de Pau é uma Insti-
tuição “dinâmica”, mas sobretudo com a
capacidade de “ir vendo, aquelas que são
as necessidades dos tempos presentes e ir
dando de imediato respostas e passos con-
cretos para colmatar as lacunas que pos-
sam ir ocorrendo no contexto comunitário

da vila de Água de Pau”.
Na sessão comemorativa, Ana Couto

Melo, Presidente da Casa de Povo de Água
de Pau, referiu que esta data demonstra
“meio século de histórias e de experiên-
cias que continuam a se alastrar por dife-
rentes e pelas mais novas gerações”.

O verdadeiro segredo para que a Insti-
tuição prevalece no tempo e se desen-
volva, é o “espírito de equipa e de união”
que fizeram com que “a mesma persistisse
ao longo de 50 anos”.

Fundada em 1966, mas foi em agosto
de 1967, que se deu inicio à atividade da
Casa de Povo de Água de Pau, registada na
Federação das Casas de Povo dos Açores e
desde então tem vindo a desenvolver um
conjunto de atividades que visam sobre-
tudo, “servir a população pauense e
ribeira chasense”.

Em 2003, surgiu um novo ciclo, com a
tomada de posse de uma nova direção,
“jovem e unida, que procurou acima de
tudo alargar o seu âmbito de ação, defi-
nindo novos objetivos que apenas tiveram
e têm em conta uma única causa nobre
por natureza: o bem estar da população
lagoense”.

Para o Presidente da Junta de Freguesia
de Água de Pau, José Fernando Costa, a
Casa de Povo representa “o nosso povo,
representa a nossa cultura” e é “muito im-
portante pois dá muito dinamismo” à vila.

“Em conjunto trabalhamos melhor e o
nosso povo junto faz a diferença”, disse
José Fernando Costa ao Jornal Diário da
Lagoa.

Aos longos dos seus 50 anos, a Casa de
Povo, tornou-se numa Instituição de refe-
rência no Concelho de lagoa, nomeada-
mente no que diz respeito ao “combate à
pobreza, exclusão social e comportamen-
tos de riscos por parte dos jovens e crian-
ças”.

“Há certamente muito caminho a per-
correr, mas o sonho comanda a obra, e
todos os projetos com os quais sonhamos
foram concretizados e certamente os futu-
ros também assim serão”, referiu Ana
Couto Melo.

DL/AS

Foto: DL

Sessão comemorativa dos 50 anos da Casa do Povo de Água de Pau.
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A convite do Operário de
Toronto, os veteranos do Operário
da Lagoa estiveram este mês de
outubro, entre 19 e 26, em digres-
são à província de Ontário.

Assim, lagoenses em particular
e restantes de uma maneira geral
radicados no Canadá, tiveram
oportunidade de reverem amigos.

Respondendo ao desafio do
Operário de Toronto, a Associação
de Veteranos do Operário Despor-
tivo meteu mãos à obra no sentido
de arranjar financiamento para
essa viagem dispendiosa. 

Acordado com as entidades
públicas através de candidaturas,
projetos e plano de atividades,
porque uma empresa destas pre-
cisa de ser projetada metodica-

mente e reunido o orçamento
necessário, torna-se imperioso
realçar o contributo do Governo
Regional, através da Direção
Regional Comunidades, das edili-
dades locais (câmara municipal e
juntas de freguesia da cidade da
Lagoa). 

Apesar da solicitação a várias
empresas da Lagoa, como tam-
bém da ilha de São Miguel no sen-
tido não de patrocínio, mas sim da
divulgação da sua empresa no
Canadá, nomeadamente na gala
do 40º aniversário do Operário
Sports Club of Toronto, em que
marcou presença mais de 700 pes-
soas, nenhuma mostrou interesse,
ficando além dos organismos
públicos, uma empresa sediada na
cidade de Kitchener, Ontário

apoiar esta iniciativa, lamentou
fonte da associação.

Os veteranos do Operário, nesta
deslocação ao Canadá, realizaram
dois jogos. No dia 23, a equipa efe-
tuou o seu primeiro jogo em
Brockton Stadium com o Operário
de Toronto e no dia 25, disputou,
no Creditview Park – Brampton a
segunda e última partida diante
do Benfica Soccer Club of Bramp-
ton.

A comitiva dos Veteranos do em-
blema “fabril” foi composta por 18
elementos, sendo 16 jogadores e
dois diretores e ainda pelos Presi-
dentes da Direção, Assembleia
Geral e Conselho Fiscal da equipa
principal do Clube Operário Des-
portivo.

DL

Veteranos do Operário em digressão no Canadá

Fotos: DR

Fica aqui o registo de alguns dos momentos da participação do emblema fabril (Açores) na Gala que decorreu a 22 de outubro no Canadá.

Os veteranos do Clube Operário da Lagoa participaram na Gala dos 40 anos do Operário de Toronto, no Canadá.
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Atividade da PSP
Vila de Água de Pau

Maria da Trindade Furtado Botelho
Idade: 72 anos
Faleceu: 04-10-2016

NECROLOGIA

Freguesia de Santa Cruz

António Manuel de Medeiros Reis
Nasceu: 10-12-1949
Faleceu: 14-10-2016

Freguesia de Santa Cruz

José Luís Lima da Ponte
Nasceu: 15-04-1943
Faleceu: 16-10-2016

Freguesia de Nª Sª do Rosário 

João Carlos Caetano
Nasceu: 19-06-1933
Faleceu: 16-10-2016
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Mais conteúdos em:

No âmbito da atividade policial recordamos, neste quadro,
algumas das ações desenvolvidas pelos elementos da Esquadra da
PSP de Lagoa, e divulgada através do relatório diário do Comando
Regional da PSP.

Ressalvamos que estes são dados que não refletem a totalidade
da atividade dos elementos desta esquadra.

02OUT2016 - Foi detido um individuo do sexo feminino, de 18
anos, por condução de veículo sem habilitação legal, tendo sido
igualmente detido um indivíduo do sexo feminino, de 43 anos, por
cumplicidade com dolo;

04OUT2016 - Foi detido um individuo do sexo masculino, de 45
anos, por condução de veículo, sem habilitação legal.

11OUT16 - Foram detidos, dois indivíduos, um do sexo mascu-
lino, de 27 anos e outro do sexo feminino, de 33 anos, pelo Crime
de Resistência e Coação sobre Funcionário-Ameaças verbais/ges-
tuais e Injúrias aos Agentes Policiais. Foi ainda detido, um indivíduo
do sexo masculino, de 58 anos, por condução de veículo, sob a in-
fluência de álcool, com uma TAS de 1.54 g/l.

Pub.

Vila de Água de Pau

José dos Santos Pereira
Idade: 66 Anos
Faleceu: 09-09-2016

Vila de Água de Pau

João de Almeida
Idade: 83 anos
Faleceu: 13-09-2016

Freguesia de Santa Cruz

Natividade Cordeiro Tavares
Nasceu: 09-10-1954
Faleceu: 17-10-2016

Vila de Água de Pau

Maria Teresa Pacheco Domingos
Idade: 48 anos
Faleceu: 19-10-2016

Freguesia de Nª Sª do Rosário 

Virgínio Manuel Ponte Pereira
Nasceu: 27-11-1957
Faleceu: 20-10-2016

Vila de Água de Pau

Manuel de Sousa Borges
Idade: 82 anos
Faleceu: 01-10-2016

Vila de Água de Pau 

Maria de Lourdes Melo Bizarro
Nasceu: 12-09-1944
Faleceu: 01-10-2016

Freguesia do Cabouco 

António de Sousa Pedro
Nasceu: 13-01-2016
Faleceu: 02-10-2016

Vila de Água de Pau

Adelino Duarte Pacheco Vieira
Idade: 82 anos
Faleceu: 03-10-2016O Comando Regional dos

Açores, através das Brigadas de
Investigação Criminal da Esqua-
dra da Lagoa, a 06 de outubro,
após cumprimento de um man-
dado de busca domiciliária,
emanado pela autoridade judi-
ciária competente, procedeu à
detenção de um individuo, do
género masculino, de 56 anos,
pelo crime de tráfico de estupe-
facientes. Na sequência do
cumprimento da diligência refe-
rida, foram apreendidos: - 75
ramos de cannabis sativa L; - 4
molhos de “cabeços” de liamba
já amarradas e divididas para
posterior venda; - 13 plantas de
cannabis sativa L, com tama-
nhos entre os 85 e os 140 cm; -

587 doses de cannabis sativa L
– devidamente preparada e di-
vidida para posterior venda; -
130 euros em numerário;
- Diversos utensílios/objetos
utilizados no cultivo, trata-
mento e embalamento da
matéria estupefaciente em
apreço. 

O detido foi oportunamente
presente à Autoridade Judiciá-
ria Competente, para aplicação
da respetiva medida de coação.     

Com mais esta ação, a Divisão
Policial de Ponta Delgada pre-
tende dar continuidade à estra-
tégia de intervenção,  rganizada
e sistemática, de combate e re-
pressão da criminalidade vio-
lenta e grave, no Comando
Regional da PSP dos Açores.

Detenção de indivíduo por
tráfico de estupefacientes
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PASSATEMPO HORÓSCOPO DE NOVEMBRO
Carneiro (21/3 a 20/4)

A vida afetiva marca uma fase har-
moniosa e, seguindo a sua intuição, poderá
atrair surpresas absolutamente encantado-
ras. 

A nível profissional aproveite a sua cria-
tividade e capacidade de iniciativa, para
corajosamente promover mudanças na car-
reira.

Touro (21/4 a 21/5)

A vida afetiva evolui positiva-
mente e, a calma aliada à persistência, per-
mitirá estabilizar a associação amorosa. 

A nível profissional vai aproveitar novas
oportunidades e, trabalhando com dedica-
ção, encontrará muita segurança no futuro. 

Gémeos (22/5 a 21/6)

A vida afetiva exige uma atitude
mais paciente e consciente, sempre valori-
zando o sentimento de ambos os elemen-
tos do par.  

A nível profissional preste muita atenção
a certos detalhes e evite decisões carentes
de uma análise argumentada pela lógica.

Caranguejo (21/6 a 23/7)

A vida afetiva reflete a necessi-
dade de simultaneamente expandir a co-
municação e evidenciar toda a sua riqueza
interior. 

A nível profissional estão favorecidos os
projetos comunitários e, com a ajuda de fi-
guras de autoridade, renovará a carreira.

Leão 24/7 a 23/8)

A vida afetiva apresenta a conjun-
tura adequada para a resolução de assuntos
pendentes e a estruturação das relações. 

A nível profissional a lucidez e a genero-
sidade são elementos imprescindíveis, para
manter o sucesso em seu redor.

Virgem (24/8 a 23/9)

A vida afetiva indica que o con-
trolo dos pensamentos é um fator decisivo,
para inteligentemente estabelecer associa-
ções duradouras. 

A nível profissional um envolvimento
mais social e confiante promove muitas
oportunidades, essenciais para o sucesso.

Balança (24/9 a 23/10)

A vida afetiva define um período
intenso e caracterizado por grandes paixões
que abrem novos caminhos entusiasman-
tes. 

A nível profissional estão protegidas as
atividades sociais e os contatos com o pú-
blico, finalmente trazendo os merecidos
proveitos. 

Escorpião (24/10 a 22/11)

A vida afetiva revela progressos e
admite resolver velhos problemas, transfor-
mando mentalmente as energias negativas
em positivas. 

A nível profissional a conjuntura é ideal
para a formação contínua, estudos especia-
lizados e ainda para certas tarefas minucio-
sas.

Sagitário (23/11 a 21/12)

A vida afetiva assinala uma fase
apropriada para “matar” perturbações do
passado e “nascer de novo”, transformando
o SER.  

A nível profissional todas as atividades
exigem clareza e sabedoria, elementos cru-
ciais para alterar positivamente o futuro.

Capricórnio (22/12 a 20/1)

A vida afetiva acusa algumas insa-
tisfações que podem ser ultrapassadas a
partir de uma conduta prudente, refletida
e compreensível. 

A nível profissional surgem problemas
inesperados e, neste sentido, é indispensá-
vel uma atitude flexível adequada às situa-
ções.  

Aquário (21/1 a 19/2)

A vida afetiva confere relaciona-
mentos harmoniosos e agradáveis, influen-
ciando a assunção de novas
responsabilidades. 

A nível profissional é essencial evidenciar
as suas ideias originais e valorizando os
apoios circundantes atingirá os objetivos.

Peixes (20/2 a 20/3)

A vida afetiva está mais inclinada
para as atividades coletivas e projetos soli-
dários, realizados com a ajuda dos outros. 

A nível profissional é determinante aper-
feiçoar as suas qualidades pessoais e inves-
tir no conhecimento que concede
segurança. 

Descubra as dez diferenças.

Labirinto: Descubra o caminho correto.

Soluções do passatempo do mês de outubro de 2016
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VOZ DO PASSADO – 
A IMPRENSA LAGOENSE 

ANTIGA | 01 |

Apesar da pequena di-
mensão do seu território o
Concelho de Lagoa teve 13
jornais, com edições entre os
finais do século XIX e a dé-
cada de 1930, estes jornais
serão agora mensalmente
escrutinados e comentados
por mim no Diário da Lagoa,
a partir de hoje com desta-
ques que a Imprensa la-
goense registou durante 50
anos.

A voz do passado…Mexe
com todos, pelo menos com
os mais atentos. O destino
risca as nossas vidas. Como
estamos distraídos abstemo-
nos disso e o quotidiano dis-
trai-nos de tal maneira que
rouba-nos a atenção e per-
demos tanta vez…a voz do
passado.

Imprensa publicada na
Lagoa entre 1887 e 1937”

Se o século XXI é já, sem
dúvida, a era da informação,
marcado pelo surgimento da
Internet, o final do século XIX
marcou, em Portugal, uma
verdadeira revolução infor-
mativa. Calcula-se que na úl-
tima década de 1800
existissem em Portugal cerca
de quatro centenas de publi-
cações periódicas – a maior
parte delas de cariz vincada-
mente político, já em plena

turbulência que resultaria,
primeiro, no regicídio de
1908 e depois na instauração
da República de 1910.
| Quando a Luz Eléctrica na
Lagoa substituiu a de Vela |
(Jornal O Lagoense. Páginas
3 e 4. Número 28, Ano I (10
de Julho de 1904). Lagoa –
Açores)

EDITAL
A Camara Municipal do

Concelho da Vila da Lagoa,
Ilha de S. Miguel, Açores, faz
público, conforme a sua deli-
beração d´hoje, que, pelo
prazo de trinta dias, a contar
da publicação deste no “Diá-
rio do Governo”, se acha
aberto concurso para o for-
necimento da iluminação pú-
blica n´esta Vila da Lagoa e
Agua de Pau, por meio da luz
eléctrica.

Esta iluminação pública
compreenderá um mínimo
de cento e cinquenta lâmpa-
das de força de dezasseis
velas cada, sendo 11 no lugar
da Atalhada, 99 nas fregue-
sias do Rosário e Santa Cruz,
da Vila da Lagoa, e 40 no
lugar d´Agua de Pau, distri-
buídas conforme a planta –
ou croquis – que se acha pa-
tente na secretaria da
mesma Camara.

Para conhecimento de
todos se passou o presente.
Secretaria da Camara Muni-
cipal da Vila da Lagoa, 25 de
Junho de 1904. Eu João Bap-
tista Ferreira, secretário da
Camara o subscrevi.

O Presidente da Camara 
Clemente António de Vas-

concelos.”

Por:RoberTo MedeirOs

Pub.

O livro “1976: Autonomia! – O
Governo Próprio dos Açores”, da au-
toria de José Andrade, será apresen-
tado na Cidade de Lagoa, no dia 12
de novembro, mais concretamente
na Biblioteca Municipal Tomaz Borba
Vieira. A apresentação estará a cargo
de João Bosco Mota Amaral, e decor-
rerá a partir das 17h00, tratando-se
do último volume da trilogia “Anos
Decisivos”, editado pela “Letras Lava-
das” com prefácio de João Bosco
Mota Amaral, que comemora os 40
anos da Região Autónoma dos Aço-

res.
Na sequência das três primeiras

sessões regionais de lançamento do
livro “1976: Autonomia! – O Go-
verno Próprio dos Açores”, os três
volumes do projeto editorial “Anos
Decisivos” foram apresentados nas
nove ilhas da Região e nas Casas dos
Açores de Lisboa, Porto e Algarve.

De recordar que a trilogia “Anos
Decisivos” reconstitui a vida política
do arquipélago dos Açores, desde a
revolução nacional de 25 de abril de
1974 até à posse do primeiro go-
verno regional a 8 de setembro de

1976, com base nos relatos da im-
prensa diária dos distritos autóno-
mos de Ponta Delgada (Diário dos
Açores, Correio dos Açores e Açores),
Angra do Heroísmo (A União e Diário
Insular) e Horta (O Telégrafo e Cor-
reio da Horta).

O primeiro volume, editado em
2014, intitula-se “1974: Democra-
cia… – O 25 de Abril nos Açores” e
tem prefácio de Jaime Gama. O Vo-
lume II, intitulado “1975: Indepen-
dência? – O ‘verão quente’ nos
Açores”, foi editado em 2015 com
prefácio de Álvaro Monjardino. Este
último volume, prefaciado por João
Bosco Mota Amaral, encerra agora o
projeto editorial com o título “1976:
Autonomia! – O Governo Próprio dos
Açores”.

O autor desta trilogia editorial,
José Andrade, é licenciado em Ciên-
cias Sociais com a especialidade de
Ciência Política, exerce as funções de
Deputado à Assembleia Legislativa
da Região Autónoma dos Açores
desde 2012 e tem 15 livros publica-
dos.

DL

O livro “1976: Autonomia!- o Governo próprio
dos Açores” será apresentado na Lagoa

Festas de Nossa Senhora do Rosário 2016 - Apesar do estado do tempo instável, a procissão
do Santíssimo Sacramento saiu à rua e a Imagem de Nossa Senhora esteve à porta da Igreja.

Fotos: CML


