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Carlos Furtado é o novo
presidente do PSD Lagoa

Há um lagoense campeão
do mundo em Kickboxing 

Fazer muito, com pouco,
continua a ser o desafio
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Neste dia será apresentado pela 1ª vez nos Açores uma Oratória pela 
cantora Teresa Salgueiro (ex-vocalista dos Madredeus). Página 11
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A Biblioteca vai às aulas
A biblioteca da EBI de Água

de Pau tomou a iniciativa de ir às
aulas de diversas turmas dos se-
gundo e terceiro ciclos. Os docen-
tes pertencentes à equipa
organizaram-se de forma a que
cada um deles conseguisse estar
com o maior número de turmas
possível. Pretendeu-se divulgar o
acervo da classe 8 – Literatura -,
fundamentalmente da secção
juvenil, aumentar o número de lei-
tores dos ciclos supramenciona-
dos e levar os alunos a frequentar
a biblioteca da escola (BE). Esta
atividade envolveu, assim, as tur-
mas 5ºA, 5ºTPCA, 5ºC, 6ºA,
6ºTPCA, 6ºB, POII, DOV, Pré-profis-
sionalização, 7ºA, 7ºTPCA, 7ºB,
7ºC, 8ºA, 8ºB, 8ºC, 9ºA e 9ºC.

Cada docente levou consigo
uma mala de viagem carregada de
livros, o que despertou, imediata-
mente, a curiosidade dos alunos.
Antes destes tomarem contacto
com as obras, foram realizadas ati-
vidades que os levassem a “sabo-
rear” a beleza das palavras e de
frases repletas de significados.
Foram, ainda, narrados breves re-
sumos de contos de vários autores

e declamados excertos de poesia,
de modo a que os discentes se
apercebessem da magnificência
da leitura. Os alunos tiveram ainda
a possibilidade de visualizar trai-
lers de filmes, ou vídeos curtos,
baseados em obras, tais como O
Principezinho, de Saint Exupéri, ou
A Fada Oriana, de Sophia de Mello
Breyner Andresen.

Despertado o interesse pela lei-
tura, os discentes tiveram, então,
a oportunidade de contactar com
os livros que recheavam a mala de
viagem que tanto os tinha intri-
gado. Depois de os folhearem,
lerem algumas passagens e verem

ilustrações, escolheram o livro que
mais gostaram e requisitaram-no,
para o lerem no aconchego das
suas casas nesta época natalícia,
de paz, amor e …. descanso! 

Foram tiradas fotografias dos
discentes com os livros que requi-
sitaram, as quais podem ser visua-
lizadas na página do facebook da
Biblioteca de Água de Pau.

Mais uma vez, e de forma dife-
rente, foi cumprida a nossa mis-
são: fomentar o prazer pela
leitura!

Docente Catarina Viveiros, 
membro da BE

Fotos: EBI Agua de Pau

“Noddy salva o Natal” e

Hora do Conto na BE”

Durante o mês de dezembro,
os alunos do ensino pré-escolar
visualizaram o episódio “Noddy
salva o Natal” e tentaram encon-
trar, com a ajuda do Noddy, res-
postas a três perguntas: ”Como é
que o Pai Natal guarda todos os
brinquedos naquele saco?”;
“Como é que o Pai Natal conse-
gue visitar as crianças numa só
noite?” e “Como é que o Pai
Natal desce pela chaminé se é

tão gordo?”. Afinal, a magia
esclarece muitas dúvidas…

No mesmo mês, a hora do
conto debruçou-se sobre o conto
“Um sonho de neve”, de Éric
Carle. 

Os alunos ajudaram a contar a
história de um agricultor que
decidiu oferecer aos poucos ani-
mais queridos que tinha . o Um.
o Dois, o Três, o Quatro e o Cinco,
presentes nesta Época   Natalícia.

Os alunos da turma 5ºB, no
dia 29 de novembro, tiveram o
prazer de experimentar uma ses-
são que aliou a leitura ao yoga.
Sónia Jacinto, convidada pela
equipa da Biblioteca, leu e con-
tou a história “A que sabe a lua?”,
tendo conduzido a sessão de
yoga. Então, os alunos adotaram

algumas posições de Yoga, imi-
tando os animais do conto, e
aprenderam a respirar correta-
mente. A atividade promoveu,
fundamentalmente, a concentra-
ção e o respeito pelos outros e
pelo meio circundante. 

Seguem alguns registos foto-
gráficos da atividade:

Yoga Leitura”
Uma aposta de Natal com o Clube de Expressões

Banho não, banho não, só pre-
guiça e diversão”, assim cantaram
o sapo Chispas, a Mirrotas Maluca
e a borboleta Josefina, fantoches
de meia do clube de expressões
“Rua da Lua”, numa peça que pro-
curou celebrar o Natal e sensibili-
zar a comunidade educativa para
a importância dos hábitos de hi-
giene diários. 

Criada em parceria com o Gabi-
nete de Saúde escolar, “Uma
aposta malcheirosa” contou com a
colaboração do assistente opera-
cional José Monteiro, que presen-
teou a escola com a sua arte,
construindo o cenário de madeira
usado na peça e orientando todo

o trabalho de pintura do mesmo
levado a cabo pelos alunos. De
resto, foram os membros do clube
que elaboraram todos os fanto-
ches, adereços e decorações usa-
dos na apresentação da peça, que
ocorreu nos dias 13 e 15 de de-
zembro às turmas da pré-primária
e do 4º ano, respetivamente.

Integrada na área específica de
intervenção da “Promoção de
saúde e de literacia em saúde”, a
atividade visou, segundo a respon-
sável pelo Gabinete de Saúde da
escola, Odília Mancebo, “interiori-
zar desde cedo estes hábitos do
mesmo modo que aprendem a
usar o garfo e a faca, de forma na-
tural, espontânea”.

Para os membros do clube da
biblioteca, esta foi, acima de tudo,
uma atividade lúdica, que lhes
permitiu um convívio saudável
com jovens de outras turmas e de
outras idades e expressar a sua
identidade pessoal e imaginação
através do teatro, da música, da
expressão plástica e do movi-
mento. A aposta do clube de ex-
pressões foi, no fim de contas, útil
e agradável, como afirmaram, no
final da peça, os fantoches Saúde
e Bem-estar, que provaram que
lavar as mãos, tomar banho todos
os dias e lavar os dentes, deixa
toda a gente sorridente.

A equipa da BE
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Atribuição de prémios monetários
aos melhores alunos da EBI de Lagoa

Atividade do Curso de
Formação Vocacional

No dia vinte e quatro de no-
vembro, na Biblioteca da Escola
Básica 2, 3 Padre João José do
Amaral, decorreu a atividade Cu-
linária e Livros da responsabili-
dade dos alunos do quinto A do
Curso de Formação Vocacional. 

Estes alunos foram contempla-
dos pelas docentes responsáveis
pelo Projeto Canta Comigo, Leio
Contigo com duas histórias deli-

ciosas.
A comunidade escolar, por sua

vez, foi presenteada com um chá
e bolinhos confecionados pelos
alunos na área de formação culi-
nária, dando assim a conhecer as
competências já adquiridas.  ´

Helena Costa, diretora de turma
do Curso de Formação 

Vocacional

A Presidente da Câmara Muni-
cipal de Lagoa, Cristina Calisto
Decq Mota, deslocou-se à Biblio-
teca da EB 2, 3 Padre João José do
Amaral, no dia vinte e quatro de
novembro, a fim de entregar pré-
mios monetários aos melhores
alunos do 1.º e 2.º ciclo da Escola
Básica Integrada de Lagoa. Os alu-

nos premiados, tendo em conta os
resultados escolares no ano letivo
2015/2016, foram Diogo Amaro
(4º ano) e Sabrina Almeida Pires
(6º ano).

A autarca, no seu discurso, refe-
riu que fez questão de entregar o
prémio pessoalmente, pois ele é o
reconhecimento do empenho e
trabalho dos alunos. Falou ainda

do importante papel dos
pais e encarregados de edu-
cação e dos professores no
sucesso das crianças.
Acrescentou ainda que este
prémio é um estímulo e que
se enquadra nas medidas
de promoção da educação
no concelho. 

A Presidente da Câmara
referiu-se ainda à colabora-
ção da autarquia nos está-
gios vocacionais dos alunos
desta escola, que lhes per-
mitem ter um primeiro con-
tacto com o mercado de

trabalho e o pretendido sucesso
escolar.

O Presidente do Conselho Execu-
tivo, Eduíno Rego, deu também
uma palavra de apreço pelo
sucesso alcançado pelos alunos.

Ana Páscoa

Cantata de Natal

No dia 16 de dezembro, último
dia de aulas do primeiro período,
no Pavilhão Central da EB 2, 3
Padre João José do Amaral, pude-
mos lembrar a época de Natal com
a apresentação de um espetáculo
musical ensaiado pelos dois do-
centes da disciplina de Educação

Musical da Escola.
Alunos, pessoal docente e não

docente, bem como muitos fami-
liares, puderam apreciar um pri-
meiro momento, em que os
alunos do Programa Ocupacional
nos presentearam com um presé-
pio vivo ao som de uma música
natalícia.  

Num segundo momento, um
coro afinadíssimo, constituído
pelos alunos do Clube de Música e
de alunos de diversas turmas, en-
toaram variadas canções e toca-
ram músicas alusivas à época.

Ana Páscoa

Fotos: EBI de Lagoa

Atividade do Clube de
Empreendedorismo

O Clube de Empreendedo-
rismo promoveu, as atividades:
Mercadinho e Um Alimento para
uma Ceia Feliz, com o envolvi-

mento da comunidade escolar. 

Helena Costa, 
Clube de Empreendedorismo

Mercadinho
No passado dia catorze de de-

zembro teve lugar o já habitual
Mercadinho, no Pavilhão Central
da Escola Básica 2, 3 Padre João
José do Amaral, aberto a toda a
comunidade educativa. No pe-
queno e caloroso mercado, os
compradores podiam encontrar
de tudo um pouco para presen-
tear alguém ou para a sua des-
pensa, mas acima de tudo
encontraram Alegria e Espírito
Natalício expresso nos pequenos
vendedores.  

Um Alimento
para uma Ceia
Feliz

À semelhança dos anos ante-

riores, o Clube de Empreendedo-
rismo tomou a iniciativa, im-
buído pelo espírito de
solidariedade com o próximo, da
recolha de alimentos para a
constituição de cabazes. 

A iniciativa teve uma calorosa
afluência, tendo culminado na
Ceia Feliz de vinte e duas crian-
ças da Escola Básica Integrada de
Lagoa a quem foram entregues
os cabazes. 

A todos, que contribuíram com
um pouco de felicidade, o nosso
Muito Obrigado. 
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“Sigam aquilo que vos faz realmente felizes, façam aquilo que realmente gostam”

O Diário da Lagoa foi ao en-
contro de um talento emergente
aqui na ilha de São Miguel, conhe-
cido, no mundo artístico, por Hip-
pie Glam. Mas, por detrás da
Hippie Glam, está uma rapariga
que nasceu para fazer os outros
felizes – estamos a falar de Beatriz
Resendes, ex-estudante da Escola
Secundária de Lagoa, onde tirou o
seu curso de Animadora Sociocul-
tural.

A Beatriz é uma artista. Sim,
uma verdadeira artista. E faz o
quê? “Eu faço todo o tipo de arte,
ou seja, body paiting, caracteriza-
ção, pinturas de tela e tecido –
tudo o que tem a ver com a arte e
pintura em si”. E como todos os ta-

lentos nascem de berço, já bem
dentro de nós, com esta artista
micaelense não foi diferente,
sendo que “o gosto pela arte já
vem desde muito cedo. Desde
criança que gosto de telas e apre-
cio artistas. Agora, claro, posso de-
dicar muito mais tempo a esta
arte. Antes era apenas um mero
hobbie, agora é mesmo o que eu
pretendo fazer”. 

Achou que havia a necessidade
de deitar o que sentia cá para fora
e, assim sendo, vomitou, com ou-
sadia, a sua arte para a tela e para
o seu próprio corpo: “foi uma
coisa que eu senti, que eu senti
que tinha de colocar cá para fora.
E, por favor, não parem só porque
alguém diz que não, que está mal.”

Mais do que uma simples artista,
Beatriz Resendes não se resigna
face às dificuldades. Os obstáculos
foram feitos para ficarem para
trás. E a Hippie Glam, como é
conhecida, dá o exemplo: “Sigam
aquilo que vos faz realmente feli-
zes, façam aquilo que realmente
gostam de fazer”. E é verdade. Hip-
pie Glam não fica para trás e pro-
mete mesmo que veio para ficar.
Mas as dificuldades aparecem e
são, muitas vezes, de foro mone-
tário: “aquilo que eu faço requer
muita despesa, pois os produtos
vêm de fora, de Portugal Conti-
nental, principalmente. É muito
difícil achar os produtos cá nos
Açores e o que se acha é muito
dispendioso”.

“É difícil fazer vida daquilo que
eu faço, mas luto por isso, todos os
dias” – refere, convictamente,
Beatriz Resendes. Apesar de ser
difícil, as ideias são muitas, e
muito variadas. Por exemplo, está
para breve uma exposição que
contará com “quadros fotográfi-
cos, com as suas caracterizações.
E a própria exposição “vai contar
com caracterizações ao vivo, com
manequins reais caracterizados”.
Para além disso, Hippie Glam pla-
neia “estar em casamentos, ani-
versários”, já estando presente em

alguns “como Animadora Sociocul-
tura e como maquilhadora em si”.

Mas esta artista não se dedica a
pintar o seu próprio corpo, exclu-
sivamente. É possível que, no fu-
turo, encontremos cada vez mais
pessoas pintadas pelas suas mãos:
“planeio fazer caracterizações em
pessoas com mais regularidade,
levando dinheiro às mesmas, para
fazer face às despesas, para com-
prar o equipamento e o material
necessário, claro.”

Os sonhos são possíveis. É pos-
sível alcançá-los. Mas fazer dife-
rente é fundamental: “sou uma
das poucas pessoas que faz isso
nos Açores e acho que fazer com
diversidade, que fazer coisas dife-

rentes, criativas e dinâmicas pode
levar ao sucesso, sendo que, con-
tudo, algumas pessoas ainda estão
renitentes quanto à arte que eu
produzo, mas vejo alguma mar-
gem de crescimento, sim”.

Para além do Facebook, onde
possui uma página pessoal, pode-
mos encontrá-la, em breve, tam-
bém no Youtube, onde pretende
criar um canal.

E deixa uma mensagem final: “A
pintura corporal é mais do que
fazem um desenho bonito, é pas-
sar uma mensagem, é alertar as
pessoas, é consciencializar as pes-
soas, é abrir-lhes a mente”.

DL/JTO

Beatriz diz não ter dúvidas sobre o que quer fazer. Em breve surgirá uma exposição com os seus trabalhos.
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Junta de Freguesia do Rosário
mantém-se ao lado das famílias 

Gilberto Borges, o presidente
da Junta de Freguesia de Nossa
Senhora do Rosário, considera
que o ano de 2016 foi um ano
positivo, “dentro das condicio-
nantes que nós temos dentro do
nosso orçamento”. Segundo
adiantou em declarações ao
Jornal Diário da Lagoa, existe,
para a junta, “um orçamento
muito pequeno, há volta dos 145
mil euros, do qual uma grande
percentagem, 72%, são para o
pagamento de vencimentos. O
que resta já é pouco para o inves-
timento. Além disso, temos os
nossos compromissos, sendo que
todos os anos fazemos protocolos
com todas as instituições da
freguesia, o que nos leva também
uma fatia. Depois temos o com-
promisso natalício, que é fazer a
iluminação aqui no centro da
freguesia e da cidade. A partir daí,
com o pouco que nos cresce,
ainda conseguimos apoiar algu-

mas famílias, nomeadamente
pequenas reparações.

Em 2016, destaca-se, clara-
mente, “o apoio que damos às fa-
mílias, nomeadamente através
dos programas de emprego, o
que é importante, pois ainda
temos muita gente desempre-
gada”. Mas, mesmo assim, muito
ficou por fazer: “a Câmara Muni-
cipal de Lagoa tinha algumas pro-
jetos a serem realizados na
freguesia, mas a maior parte não
foram executados, pois faltaram
os apoios da comunidade euro-
peia. Para 2017, está programada
a construção da ciclovia da
cidade, a recuperação e requalifi-
cação da Praça da Nossa Senhora
do Rosário e a construção do
Mercado Municipal, que vai ser
localizado, aqui, na freguesia do
Rosário”.

Ao nível das atividades dinami-
zadas pela junta de freguesia, em
2017, podemos contar com os
passeios com os idosos, com a ilu-

minação de Natal, e com os even-
tos habituais de verão, sendo
que, no verão de 2016, “fizemos
18 dias de festa, não consecuti-
vos, mas alterados, aos fins-de-
semana”, referiu ainda o autarca
nesta entrevista.

Relativamente a uma possível
candidatura para as eleições
autárquicas que se aproximam, o
presidente da Junta de Freguesia
do Rosário é reservado, conside-
rando que a mesma candidatura
depende sempre “do partido”.
Acrescenta ainda que “se o par-
tido concordar que seja o candi-
dato, então estou disposto a
sê-lo”.

Gilberto Borges deixa ainda,
para este ano que agora se
iniciou, “uma mensagem de espe-
rança e votos para que possam
ter um futuro mais risonho, para
que consigam empregos, que são
muito necessários”.

DL/AS/JTO

Legalmente
Falando

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!

Comissões Bancárias nos depósitos à
ordem - Limite à cobrança

A Lei n.º 66/2015, de 6 de
julho, veio simplificar e padroni-
zar os procedimentos de co-
brança de comissões bancárias
nas contas de depósito à ordem.

Com efeito e até muito recen-
temente, as entidades bancárias
cobravam comissões bancárias só
por o cliente ter conta aberta,
independentemente de estar as-
sociado um qualquer serviço ou
produto à conta, queremos com
isto dizer que, cobravam-se
comissões de manutenção pelo
simples factos de a conta existir.

Pelas razões mais diversas, os
clientes deixam de movimentar
contas à ordem sem contudo as
encerrarem, sendo conhecidos
casos em que as entidades ban-
cárias continuaram a debitar
comissões bancárias, indepen-
dentemente do seu não uso, o
que levou a que demandassem,
em sede de execução judicial, os
titulares dessas mesmas contas,
os quais por vezes nem se lem-
bravam da sua existência.

A alteração legislativa preconi-
zada no ano passado, veio esta-
belecer limites à cobrança de
comissões, de onde se destaca do
texto legal que é requisito funda-
mental para cobrar comissões e
despesas o facto de, efetiva-
mente, se prestar um serviço.
Ora, claro está que a simples exis-
tência da conta não é necessaria-
mente razão para a cobrança de
comissões, devendo justificar-se
a mesma com a realização de

operações que viabilizem a sua
cobrança.

O Diploma legal permite ainda
o acesso a conta de serviços
mínimos bancários "desde que
um dos contitulares da conta de
serviços mínimos bancários seja
uma pessoa singular com mais de
65 anos ou dependente de tercei-
ros", conta esta isenta de despe-
sas de manutenção.

No entanto, sendo certo que
existem instituições de crédito
que não cobram despesas de
manutenção aos clientes, não é
menos verdade que as demais
instituições bancárias isentam os
seus clientes caso estes subscre-
vam outros produtos, detenham
saldos médios compagináveis
com a isenção de comissões de
manutenção ou até a domicilia-
ção do ordenado.

Uma forma de reduzir as comis-
sões cobradas basta-se pela utili-
zação das plataformas eletrónicas
para movimentação da conta,
devendo o cliente inteirar-se
junto do seu Banco das condições
que, hipoteticamente, levarão à
isenção ou redução das despesas
de manutenção da conta, o que
terá um efeito visível no saldo
final.

Hélder Pimentel Medeiros
Advogado

helderpimentelmedeiros@gmail.com

Junta de Freguesia do Rosário tenta apoiar o máximo com um orçamento reduzido.

Gilberto Borges diz estar disponível para continuar a liderar a Junta de Freguesia do Rosário.
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[ OS DE CÁ ]
Manuel Augusto de Amaral

Fixem esta data: 29 de agosto
de 1862. Nasce, na Vila de Água
de Pau, um dos maiores poetas
que os Açores já tiveram o privi-
légio de acolher. Nasce Manuel
Augusto de Amaral, filho de Félix
de Amaral e de D. Ana Maria
Matos de Amaral.

Formado no Seminário de
Angra do Heroísmo, onde estu-
dou preparatórios, regressa mais
tarde a São Miguel, fixando resi-
dência em Ponta Delgada. Du-
rante a sua vida, dedicou-se ao
professorado, mas não só: os ver-
sos sempre ocuparam um lugar
muito especial na sua vida ingló-
ria que nem sempre teve, para os
outros, o valor que lhe era, ine-
gavelmente, merecido – e o
poeta canta, inclusive, essa des-
graça, dirigindo-se à vida num
tom de profunda desilusão e de
desânimo constante.

Com um talento inato para a
rima, escreveu numerosas e va-
riadas cantigas e uma diversi-
dade alargada sonetos,
notando-se um rigor poético de
excelência e uma estética perfec-
cionista no corpo de cada
poema. Ao longo da sua poesia,
há a celebração da poesia no seu
estado mais puro, sendo que os
poemas de Manuel Augusto de
Amaral toca bem no fundo de
quem os aprende a degustar – e
não é difícil gostar deles, até pela
linguagem simples, didática e im-
pregnada com uma musicalidade
especial. Algumas das suas canti-
gas, presentes nos seus cinco vo-
lumes de cantigas e no seu

Rosário de Cantigas, servem, pre-
cisamente, para serem cantadas
pelos populares da sua terra e
não só – por toda a gente que
partilha da sua boa alma aço-
riana e lagoense!

Elogiado por vários poetas,
este nosso cidadão pauense teve
a honra de lhe serem dirigidas
críticas elogiosas à sua obra, pro-
venientes de algumas das maio-
res figuras da literatura nacional:
Antero de Quental (“Antero ma-
nifestou interesse e prazer em
conhecer pessoalmente Manuel
Augusto de Amaral, e de que
este, em sinal de reconheci-
mento, soube sempre votar-lhe
grande e sincero culto”), Júlio
Dantas (“há quadras admiráveis
pelo conceito, pela simplicidade
da expressão e pelo perfeito sen-
timento do lirismo popular”),
Guerra Junqueiro (“ tem quadras
admiráveis que penetram na
alma e ficam na memória”) e Tei-
xeira de Pascoaes (“há versos
que o povo bem podia cantar
como os seus, e outros que não
ficariam mal na bagagem de
muito poeta em evidência”).

Nutrindo um amor inato pela
sua terra de origem, Água de
Pau, este nosso poeta açoriano
pode ser considerado como um
dos melhores do seu tempo.
Com vinte e dois livros publica-
dos, acrescidos de mais dois iné-
ditos, Manuel Augusto de Amaral
merece todos os nossos elogios,
sendo, indiscutivelmente, um or-
gulho poderoso para todos os
pauseses e a prova viva de que,
na Lagoa, se faz história de uma

maneira interessante: através do
verso e da estrofe, através da
arma que é a palavra. E porque
Água de Pau andou na boca dos
nomes maiores da literatura por-
tuguesa, por culpa do seu grande
poeta – sendo que o próprio
Antero chegou a dirigir-se, de
propósito, a esta freguesia com o
propósito de visitar Manuel Ama-
ral -, é de toda a justiça que lhe
seja prestada esta homenagem.

É correto dizer-se que, numa
época em que grande parte da
população era iletrada, existiu
uma pessoa, um verdadeiro inte-
lectual, um mestre da rima e das
letras, que manobrou palavras de
uma maneira única, direcio-
nando-as diretamente ao cora-
ção de todos nós, açorianos e
portugueses em geral.

Em Água de Pau nasceu, em
1862, um dos maiores poetas de
sempre. E assim aconteceu con-
tra todas as probabilidades, em-
bora esse facto não tenha
resistido da melhor forma à
erosão do tempo – assim serve
este artigo essencialmente para
combater a ideia de algum atraso
cultural presente na Lagoa dos
tempos passados, provando o
mesmo a existência de figuras
que, pela sua excelência genial,
sobressaíram.

Manuel Augusto de Amaral
faleceu no dia 25 de dezembro
de 1942.

JTO

Manuel Augusto de Amaral, nasceu em 1862, tendo falecido em 1942.
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Carlos Furtado 
preside o PSD Lagoa
O PSD Açores foi a votos para

a eleição do líder do partido assim
como das Comissões Políticas de
Ilha e Concelhias.

À concelhia de Lagoa, concor-
reu apenas uma lista, encabeçada
por Carlos Augusto Furtado, apre-
sentando como vice-presidentes
Ruben Cabral e Aires Viveiros.

O novo preesidente do PSD
Lagoa considera que chegou a
altura de dar o seu contributo,
tendo constituído uma lista com
pessoas válidas que podem fazer
um bom trabalho em prol do con-
celho.

“Há muito trabalho para fazer,
mas começa-se pelo principio, e
esta fase é chegar à frente e juntar
pessoas para darem o seu
melhor”, realçou em declarações
ao Jornal Diário da Lagoa.

Carlos Furtado reconhece que
há muitos descontentes dentro do
partido, sendo que a militância
não se tem identificado com o que
tem sido o PSD Lagoa, ou com
alguns dos seus dirigentes, dai o
afastamento que se tem registado
e sentido na Lagoa. Reconhece
ainda que a pressão do PS na
Lagoa também tem sido grande,
dai haver algum medo por parte
de algumas pessoas de demons-
trarem a sua social democracia.

O mandatário da candidatura
foi Carlos Rodrigues que, em
declarações ao nosso jornal,
adiantou que a lista apresentada
ao sufrágio social democrata era
bastante coesa, incorporando
pessoas válidas e com vontade
para dar o contributo para que
Lagoa possa “dar o salto” e evoluir.

Em sintonia com o agora presi-
dente da CPC de Lagoa do PSD,
Carlos Rodrigues considerou que

o PSD não tem conseguido con-
gregar todos os social democratas
lagoenses, sendo que muitas pes-
soas não se reviam com os princí-
pios dos até agora dirigentes
locais.

Carlos Rodrigues adiantou ainda
que esta lista vencedora tem o
mérito de ter pessoas que estão
muito próximo das bases e das
pessoas, e sendo 2017 um ano
importante em termos de elei-
ções, a lista agora apresentada
reúne um conjunto de pessoas
que estão motivadas para traba-
lhar e conseguir uma boa presta-
ção nas próximas autárquicas.

No âmbito das diretas dos social
democratas, que decorreram a 19
de dezembro, Duarte Freitas foi
reeleito líder do PSD/Açores, com
70,7 por cento dos votos, en-
quanto que Paulo Silva obteve
24,1 por cento.

Nas eleições diretas para a lide-
rança dos social-democratas
açorianos participaram 1833 mili-
tantes, o que constitui um
aumento de 39,2 por cento na
afluência às urnas em relação ao
ato eleitoral anterior.

Duarte Freitas obteve 1296 votos
e Paulo Silva alcançou 441.

Recorde-se que em dezembro de
2012, Duarte Freitas, candidato
único, foi eleito pela primeira vez
presidente do PSD/Açores, con-
quistando 1.317 de um total de
1.513 votantes, o que representou
92,6%.

De salientar que o XXII Con-
gresso Regional está agendado
para os dias 20, 21 e 22 de janeiro
de 2017, a decorrer na ilha de São
Miguel.

DL

Carlos Furtado (esq.) ao lado do reeleito líder do PSD/Açores.
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Fazer muito, com pouco, continua a ser o grande desafio

Cristina Calisto Decq Mota, Pre-
sidente da Câmara Municipal de
Lagoa, em declarações ao Jornal
Diário da Lagoa, faz um balanço
positivo do ano de 2016, ano este
“em que começamos a implemen-
tar algumas medidas que, em
2015, foram desenhadas, repensa-
das e redefinidas”.

Desse modo, os serviços da
Câmara Municipal de Lagoa, foram
reorganizados e a edil lagoense
apelou “às equipas uma atitude
diferente” e a “apresentação de
novas medidas em determinadas
áreas”.

O ano de 2015 foi determinante,
pois “estivemos todos a pensar
sobre aquilo que devíamos fazer”,
para que em 2016, “começásse-
mos a mostrar os sinais desse
caminho” e principalmente a apre-
sentar trabalho. Esperando assim
que 2017 seja o “ano da consoli-
dação de tudo isto”.

Para a edil, 2016 ficou marcado
pela tónica dada aos aspetos
culturais, no entanto, a ação social
e as famílias foram “sempre e con-
tinuam a ser uma prioridade” da
Câmara Municipal de Lagoa.

Assim sendo, o orçamento de
2015 e 2016 traduziu um investi-
mento idêntico, “em que estive-
mos sempre ao lado das famílias,
nos momentos mais difíceis”,
reforça Cristina Calisto Decq Mota.

Porém, em 2016 houve uma
novidade: o reforço da atenção
nas políticas educativas e cultu-
rais, nomeadamente, “a grande
ajuda que podemos dar para favo-
recer a vida das pessoas é o salto

em termos culturais e educativos”.
A autarca esclarece que “a ação

social resolve os problemas no
momento, mas o que pode garan-
tir uma mudança na vida das pes-
soas é a formação, é a aposta na
educação e na cultura. O grande
salto foi precisamente a apresen-
tação pela primeira vez de um
plano educativo e cultural da
Câmara Municipal de Lagoa, plano
este que, logo no primeiro ano de
execução, foi nomeado para um
prémio a nível nacional”.

Para a Presidente da Câmara

Municipal de Lagoa, faz todo o
sentido apostar na educação, por-
que “este é que é o verdadeiro
progresso, a verdadeira ajuda às
famílias, pois mais formação per-
mite mais condições na busca de
um emprego e de um trabalho”,
possibilitando também que a
comunidade corresponda a uma
cidade desenvolvida, apostada nas
novas tecnologias.

Nas diversas declarações da líder
do executivo camarário, a impor-
tância do Tecnoparque foi sempre
salientada e “felizmente temos

todos os lotes do Tecnoparque
sinalizados com interessados”.

Lugar este, onde as gerações
mais novas podem encontrar o
“seu futuro posto de trabalho” e
nesse sentido, foi criado o “Lagoa
Investe”, um documento que per-
mite a comercialização destes
espaços e que se foca em várias
áreas fundamentais.

No entender da autarca, o orça-
mento para 2017 reforça o facto
de “estarmos abertos a suges-
tões”, mas salienta que não
podem ser as entidades públicas

“a fazer tudo”.
“Não podem ser só as entidades

públicas a defenderem o desen-
volvimento, o progresso, cada um
deve dar o seu contributo”, argu-
menta Cristina Calisto Decq Mota.

A Câmara Municipal de Lagoa,
concretizou alguns investimentos
em 2016, nomeadamente: na am-
pliação da cresce do Ninho no
Cabouco, no melhoramento das
condições do Campo Municipal
João Gualberto Borges Arruda, fal-
tando apenas a tribuna, que será
um projeto a iniciar este ano.

“Completámos assim um ciclo
de investimentos naquele campo
municipal, dotando-o de melhores
condições também para a prática
desportiva, sobretudo das cama-
das jovens, onde melhorámos
todos os aspetos da atividade que
envolve as camadas infantis, pre-
cisamente porque também quere-
mos uma Lagoa saudável. Por isso,
estamos também na rede de cida-
des saudáveis com uma série de
medidas de atividade de índole
desportiva e de saúde, promo-
vendo também mais qualidade de
vida a todos nós que aqui vive-
mos”, afirmou a edil.

Cristina Calisto Decq Mota, está
ciente que faltou fazer muitas coi-
sas em 2016 e principalmente por
não terem conseguido candidatar
os projetos aos fundos comunitá-
rios, por não estarem os avisos
abertos.

Esse fator, criou um atraso “na-
quilo que são algumas das obras
que defendíamos para a Lagoa”.

(...)

Em 2017, a autarquia pretende arrancar com a obra do mercado municipal, no Tecnoparque.

Cristina Calisto não assume, para já, a sua candidatura nas próximas eleições, à autarquia lagoense.

Fotos: DL



(...) Assim sendo, o reordena-
mento da orla costeira e a questão
da Baía de Santa Cruz, serão
assuntos para resolver até ao final
do ano, sendo que “temos um
projeto que nos vais ser apresen-
tado para potenciar, tal como
aconteceu no Tecnoparque, a fim
de podermos vender este espaço”
e atrair investidores para a Baía de
Santa Cruz.

Outro projeto futuro, será o me-
lhoramento do Polidesportivo de
Água de Pau e do Polidesportivo
de Santa Cruz porque “temos de
criar um pavilhão de treinos aqui
na Lagoa”.

A obra do Mercado Municipal,
cujo projeto já foi apresentando
em agosto, também será iniciada
em 2017.

Estão previstos, no orçamento
2017 da Câmara Municipal de
Lagoa, a melhoria nos acessos à
zona industrial do Cabouco e da
Chã do Rego de Água.

A candidatura às Smart City´s e
a modernização administrativa,
juntamente com o Centro de Inter-
pretação da Cerâmica, também
são promessas da autarquia pa-
raeste ano.

No que diz respeito ao Convento
dos Franciscanos, “já melhorámos
tudo o que havia para melhorar lá
dentro”, agora será renovado o

exterior do jardim, nomeada-
mente com mais iluminação e do
ponto de vista do arranjo paisagís-
tico, “também falta dar um toque
inovador”.

A nível desportivo, o melhora-
mento do Polidesportivo do
Cabouco e o campo do Santiago
Futebol Clube, também fazem
parte do orçamento para 2017.

Por outro lado, o CineTeatro de
Água de Pau, em 2017 não ficará
pronto, mas nos próximos anos
“pretendemos abrir as portas
daquele edifício e devolvê-lo à co-
munidade”.

A Praça de Nossa Senhora do Ro-
sário, também faz parte dos proje-
tos a melhorar pela autarquia,
nomeadamente no que diz res-
peito à iluminação da mesma.

Criar melhores condições para os
Escoteiros de Santa Cruz e entre-
gar e dar a conhecer o terceiro
volume da obra de Carreira da
Costa, da Etimologia dos Açores,
são ambições apresentadas pela
edil lagoense.

Junto do Governo Regional, Cris-
tina Calisto Decq Mota, reforça a
ideia, de que “temos de insistir
junto do Governo para a apresen-
tação do projeto das melhorias do
porto de pesca do Porto dos
Carneiros”, mas também das
melhorias na escola do Ficher e do
arranque dos novos edifícios do

Parque de Ciência e Tecnologia de
São Miguel- Nonagon, na zona do
Tecnoparque.

Depende também do apoio do
Governo Regional dos Açores, de
ter as condições necessárias para
começar a obra do lar residencial,
que é um projeto da Santa Casa da
Misericórdia e que é destinado a
pessoas com deficiência e final-
mente ver se em 2017, “temos

oportunidade de abrir as portas da
Creche de Água de Pau”.

O ano de 2017, será sem dúvida
um ano de grande importância po-
litica, nomeadamente com as elei-
ções autárquicas. Para Cristina
Calisto Decq Mota, a sua candida-
tura ainda não está definida, mas
seja quem for, a verdade é que,
hoje em dia, “o quadro legal de
competências das câmaras muni-

cipais é tão exigente, o enquadra-
mento financeiro municipal é de
tal ordem exigente que não dá
para fazer o impossível. Seja quem
for, vai ter de se deparar com o
enorme desafio que é o de se fazer
muito com pouco”, exprimiu ao
Jornal Diário da Lagoa, a Presi-
dente da Câmara Municipal de
Lagoa.

DL/AS
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Obras estruturantes terão o seu arranque em 2017

O melhoramento da Baia de Santa Cruz mantém-se nos objetivos da autarquia lagoense.

Orçamento para 2017 é superior ao de 2016
O orçamento e Grandes Op-

ções do Plano de Investimentos da
Câmara Municipal de Lagoa, para
o ano de 2017, foram aprovadas,
por maioria, na última Assembleia
Municipal.

Para 2017, o orçamento da Câ-
mara Municipal de Lagoa será de
10 milhões e 660 mil euros, um
valor ligeiramente superior a
2016, fundado na base média de
receitas dos últimos 24 meses. 

“Não nos dá margem para so-
nhar alto”, salientou Cristina
Calisto Decq Mota, Presidente da
Câmara Municipal de Lagoa,
referindo que tentaram incluir
dois aspetos fundamentais, espe-
cificamente: assegurar que os pro-
jetos em curso, de âmbito social
continuassem e encontrar possibi-
lidades de candidaturas aos fun-
dos comunitários.

O PPI (Plano Plurianual de In-
vestimentos) da Câmara Municipal
de Lagoa para 2017, tem como
principais investimentos, a manu-

tenção das infraestruturas dos edi-
fícios, modernização administra-
tiva, Mercado Municipal, na Água
Saneamentos e Resíduos, manu-
tenção e ampliação das infraestru-
turas culturais, requalificação do
Parque Desportivo e na valoriza-
ção da Frente Marítima.

No que diz respeito à valoriza-
ção da Frente Marítima, o passeio

marítimo, que está neste
momento em estudo por parte do
gabinete de arquitetura, irá come-
çar na Atalhada, passando pelo
Portinho de São Pedro e terminar
na baía de Santa Cruz, sendo que
futuramente o projeto será apre-
sentado publicamente.

Há ainda despesas previstas no
parque habitacional, nas zonas

balneares, renovação de equipa-
mento informático, viaturas e ou-
tros.

A autarquia disponibiliza ainda
50 mil euros para o Orçamento
Participativo Jovem, assim como
prevê outros gastos, nomeada-
mente com a Eficiência Energética,
requalificação de praças e jardins,
espólio Foto Madrid, assim como
no Ordenamento do território.

O apoio às Juntas de Freguesia
continuará a ser uma das apostas
do município transferindo para as
mesmas cerca de 250.000,00€ e
cerca de 450.000,00€ para as ins-
tituições culturais, sociais e des-
portivas.

A divida de médio e longo prazo
é de 7.900.000,00 euros, distri-
buída pela habitação social 41%
(3.200.000,00€), EML 27%
(2.000.000,00€), requalificação
urbana 13% (1.000.000,00€),
águas e saneamentos 12%
(1.000.000,00€), Desporto Cultura
e Lazer 5% (500.000,00€) e Escolas
2% (200.000,00€).

Outro investimento futuro, de
um valor de 29 mil e 500 euros,
será o melhoramento do acesso à
infraestrutura do Parque Industrial
de Chã do Rego de Água, nomea-
damente com a pavimentação do
acesso, a colocação de sinalética e
desenvolvimento do estaciona-
mento, a começar na zona do ce-
mitério do Cabouco. No entanto,
aguarda-se um acordo entre a
Câmara Municipal de Lagoa e a
Câmara Municipal da Ribeira
Grande, de forma a partilhar
metade dos custos da pavimenta-
ção de cerca de 300 metros de
estrada que se encontram no
acesso norte ao Parque, no conce-
lho vizinho.

Quanto às receitas da autarquia
lagoense, a maioria provém das
transferências do Orçamento do
Estado (52,3%), o restantes atra-
vés de vendas (24%), impostos
(18,5%), passivo (3,3%) e outras
taxas (1,6%).

DL/AS

Fotos: DL
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VOZ DO PASSADO - A IMPRENSA 
LAGOENSE ANTIGA | 03

Nos nossos dias não é habitual os
órgãos de comunicação social participa-
rem nas reuniões de Câmara no concelho
de Lagoa, mas, há 100 anos atrás isto
acontecia. Dá conta disso o “VigilanteII” ,
um semanário dedicado aos interesses do
nosso concelho, com redacção e adminis-
tração na rua do Tanque, na Lagoa. Era seu
director, proprietário e editor o lagoense
António José de Sampaio.

“Como se fazem as sessões da nossa
Câmara Municipal”

Relata-nos o “VigilanteII”, na sua edição
de 14 de Maio de 1916 o seguinte:

“Ora, no dia 29 de Abril último, soube-se
que haveria nova sessão plenária na
Câmara, onde compareci com diversas
pessoas, a fim de assistirmos à sessão, mas
infelizmente só nos foi dado ingresso
muito depois das 2 horas da tarde, hora
em que se abriu a portinhola para tal fim.
Ao entrarmos na sala, achavam-se todos
os senhores vereadores já de posse das
suas cadeiras, tendo assumido a presidên-
cia o vereador sr. Marcelino do Rego Bor-
ges, tendo ao seu lado o sr.  Administrador
do Concelho, o Arthur, a título de servir de
ponto à comédia que se ia representar e
já de antemão ensaiada na administração
do Concelho, onde estiveram reunidos em
conferência os senhores Manuel Egídio,
Tavares, ambos de Água de Pau, Martins
do Cabouco e Virgílio da Ponte, desta vila.
Mas, ao entrarmos na sala já o sr. secretá-
rio da Câmara andava com o livro das
actas, cobrando a assinatura dos srs.
Vereadores, provavelmente da acta ante-
rior, da última sessão, que foi feita a portas
trancadas, sem que essa acta fosse lida
como é praxe.

Mas, vamos adiante. O sr. Administrador
que se achava de cigarro na boca, tocou na
manivela do sr. Presidente, despertando-
o do letargo em que se achava possuído, e
dando a corda necessária, disse: está
aberta a sessão, seguindo-se um prolon-
gado silêncio. 

O sr. Araújo (de Água de Pau) diz que era
necessário tomar-se providências sobre a
caça – porque os canários, os melros
negros e os estornos faziam um prejuízo
às sementeiras.

O sr. Presidente: - Traga-me sr. Secretário
o regulamento da praga !! (Espanto geral).

O sr. Martins – interrompendo o sr. Pre-
sidente diz-lhe que é pena, mas que os ca-
nários faziam realmente um bom guisado.
(E esta!)

O sr. Secretário, com a sua presença de
espírito, diz ao sr. Presidente que não há
regulamento de praga mas sim de caça e
que este mesmo é já muito antigo.

O sr. Manuel Egídio lamenta-se que não
eram só os pássaros indicados pelo seu
colega Araújo, mas que os ratinhos traça-
vam o milho em criança, isto é, em novo,
e que seria urgente, que se tomassem pro-
vidências. 

O sr. Carneiro, que estava procurando no
«Diário do Governo», o regulamento da
praga, diz, isto é, não diz nada, e fechou os
Diários imediatamente.

O sr. Soares do Rego, que não estava
preparado para tal discussão, entendeu
por ponto final à discussão e lembra à Câ-
mara um muro que se achava caído e que
seria urgente levantar-se por estar impe-
dindo quase o trânsito e além disso um pe-
rigo para o trânsito de carroças, etc. –
(Única coisa de jeito da sessão).

O sr. Presidente – tendo levado mais um
bocadinho de corda, dada pelo sr. Admi-
nistrador, diz que ficaria encarregado o fis-
cal das obras da Câmara, José Marques, do
Cabouco, para fazer o relatório e o orça-
mento para tal fim e finalmente:

- Está fechada a sessão. Quanto aos res-
tantes Vereadores, como se achavam
como Pilatos no Crédo, levantaram-se,
puseram o chapéu na cabeça e saíram
para as suas ocupações, não me podendo
referir durante a sessão aos mesmos srs.
porque como de costume, não passaram
do respectivo – amén!

E eis a sessão do dia 29 de abril que ape-
nas durou alguns minutos sendo rápida
como um relâmpago. Ora é caso para for-
mularmos a nossa pergunta:

Que tem o sr. Administrador com a sua
presença « gracinha» às sessões da
Câmara e da Comissão Executiva? Que au-
toridade representa sua senhoria em tais
actos?

Não sabem os nossos leitores? É que sua
senhoria é único com habilidade, que ma-
nivela a corda que é transmitida às cadei-
ras dos srs. Vereadores, porque sem ela
era o mesmo que estivessem a velar um
defunto!

Infeliz concelho, que assim te achas
entregue nas mãos de independentes
régulos, sem política, sem ………. E sem jus-
tiça.

V.
Por: RoberTo MedeirOs

2017 - Ano novo, Vida nova

1
Saudando venho o meu povo
Que em cada ano se renova

Entrando no ano novo
Procurando vida nova.

2
Sou sempre vosso companheiro

Nestes versos que me lembro
Começo sempre em janeiro
E só termino em dezembro.

3
Como o dezembro terminou

Como sabeis, meu povo
O janeiro iniciou

Entradas de ano novo.

4
Para muitos foi um inferno
Outros viveram com prazer

Esperamos para ver o governo
Este ano o que vai fazer.

5
Quero vos dizer docemente

Que para ninguém tenho rancor
Desejo aqui para toda agente

Saúde, paz e amor.

6
Não queremos uma vida amarga

Com crises e necessidades
Que dois mil e dezassete nos traga

Ausência de austeridades.

7
Um bom ano para todos venha
Para viverem mais há vontade
E que o nosso governo tenha

Muito mais capacidade.

8
Que a fome não apareça

Para o nosso povo de ternura
Que cada família conheça
Um pouco de mais fartura.

9
Basta de necessidade

Que o nosso povo passou
Da maldita austeridade

Que no nosso país entrou.

10
Gritamos em via pública

Com grito em forma de berro
Para que o presidente da Republica

Tenha sempre mão de ferro.

11
Presidente Marcelo se renova
Perante seu povo meigamente

Lutando e dando a prova
Que é um bom presidente.

12
Peço a Deus a toda a hora

Pelo governo do nosso País
Oxalá que seja agora

Que Portugal viva feliz.

13
Vivemos nosso dia a dia
Com mágoas e aflições

Que o novo ano nos traga alegria
E paz em nossos corações.

14
Vamos pedir a Deus a fundo

Como um verdadeiro cristão pediria
Para que haja paz no mundo
E tenha misericórdia da Síria.

15
Pediremos com rigorismo

Que não se oiça falar em guerra
E que acabe o terrorismo

Para sempre da face da terra.

16
Nesta época de lembranças

Que haja paz em toda a terra
Pedimos a Deus pelas crianças
Que são as vítimas da guerra.

17
Também pedimos pelos Açores

Do Corvo a Santa Maria
Para que os nossos governadores

Governem com sabedoria.

18
Pedimos por novos e velhos
Por Senhoras e por Senhores

Também por todos os concelhos
Das nove Ilhas do Açores.

19
Assim de bom grado pense
Agradar todo o nosso povo
E a todo o povo lagoense

Desejo um Feliz Ano Novo.

20
Vos abraço com respeito

E com carinho assim se faça
Entraremos com o pé direito

Neste novo ano da graça.

21
Nesta ultima quadra que faço

Com carinho para qualquer pessoa
Vai um apertado abraço

Do Diário da Lagoa.

João Silvério Sousa
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“Ribeira Chã é a Freguesia mais 
pequena mas a mais dinâmica” 

2016 terminou e chegou a al-
tura certa para se fazerem todas as
retrospetivas e balanços.

Vitória Couto, presidente da
Junta de Freguesia da Ribeira Chã,
em declarações ao Jornal Diário da
Lagoa, afirmou que, na sua fregue-
sia, que é a mais pequena do con-
celho, “o balanço é muito
positivo.” Segundo a edil, em
2016, muito se trabalhou, sendo
que esse trabalho pautou-se sem-
pre por uma grande união: “traba-
lhámos com o executivo todo
unido, com os trabalhadores da
junta de freguesia a apoiarem-nos
em tudo o que nós fazemos e com
a população a aderir a todos os
nossos eventos e a estarem pre-
sentes”, adiantou.

Se pudesse destacar um evento
realizado em 2016, Vitória Couto
destacaria, claramente, “a come-
moração do quinquagésimo ani-
versário, uma vez que foi uma data
importante para a freguesia”.
Acrescente-se que, a mesma foi
devidamente assinalada, sendo
que “no dia 18 de maio tivemos
uma sessão solene em que home-
nageámos todos os antigos presi-
dentes de junta, o Centro Social e
Paroquial da Ribeira Chã, o Padre

José Caetano Flores e o Sr. Manuel
Clemente”.

A presidente da Junta de Fregue-
sia garante que “temos feito o pos-
sível para projetar a freguesia e
elevar mais ainda o nome da fre-
guesia da Ribeira Chã”.

Se ficou alguma coisa por fazer
em 2016? Sim.

“Em 2016, faltou dar início ao
projeto do loteamento, que gosta-
ríamos de ter iniciado em parceria
com a Câmara Municipal de Lagoa,
contudo, é garantia da Presidente
da Autarquia da Lagoa que, já este
mês de janeiro de 2017, em 2017,
o projeto vai-se iniciar. Projeto
este que vai ter um grande im-
pacto na freguesia, sendo que o
seu objetivo é fixar jovens, pois
esses mesmos jovens querem
ficar, gostam da sua freguesia”,
refere a jovem autarca.

Numa freguesia pequena, e
seguindo a lógica, os entraves
nunca serão colossais. E, pelas pa-
lavras de Vitória Couto, confirma-
se esta tese: “este ano não
encontrámos grandes entraves.
Temos sempre um bom ambiente
com os parceiros, com as institui-
ções, com a Câmara Municipal de
Lagoa. A nível económico, temos
de gerir sempre bem o nosso orça-

mento, sendo que não podemos
fazer tudo o que queremos, temos
sempre de pensar no que é priori-
tário, sendo que a prioridade é
ajudar as famílias e dar emprego,
principalmente às pessoas da fre-
guesia”.

Para 2017 os desafios conti-
nuam os mesmos: apoiar as famí-
lias e continuar a ajudar em
situações de habitações degrada-
das. Já a nível cultural, os projetos
mantêm-se também os mesmos,
com a realização do Festival da
Malassada, da Noite de Fados e do
São Martinho. E toda esta dinâ-
mica é,    de facto, notável, real-
çando,        Vitória Couto, que “a
nível cultural somos uma freguesia
pequena, a mais pequena, mas, a
meu ver, a mais dinâmica. Por ano,
praticamente, fazemos quatro ou
cinco festas que atraem cada vez
mais pessoas para a freguesia”.

Também para este novo ano que
agora chega, destaca-se, natural-
mente, a realização daquilo que
ficou por ser feito em 2016: o
loteamento.

Por outro lado, 2017 é ano de
eleições autárquicas e Vitória
Couto não garante que se mante-
nha no cargo. A mesma admite
que ainda não tem certezas acerca
de uma possível recandidatura
para a presidência da Junta de
Freguesia da Ribeira Chã, argu-
mentando mesmo que a carreira
profissional que possui “não per-
mite muito, infelizmente”, referiu.

Nesta entrevista ao Jornal Diário
da Lagoa, Vitória Couto, A jovem
deixou o desejo para todos,
“muita saúde, que todas as famí-
lias estejam unidas, em paz, e que
em 2017 participem connosco,
que votem, que estejam presentes
nas nossas atividades e que nos
continuem a dar força”, disse.

DL/AS/JTO

A Freguesia da Ribeira Chã tem 396 habitantes, segundo dados dos censos de 2011.

Vitória Couto, Pres. da Junta de Freguesia da Ribeira Chã.

Fotos: DL

Teresa Salgueiro na
inauguração da 

Coleção Visitável da
Matriz de Lagoa 

Atendendo a que as preocu-
pações relativamente ao patri-
mónio religioso (móvel e imóvel)
são constantes, e estando a
Igreja Matriz de Santa Cruz cons-
ciente da importância do patri-
mónio religioso na vida da
comunidade, está a desenvolver
um projeto que consiste na
implementação de um museu de
tipologia eclesiástico denomi-
nado “Coleção Visitável da
Matriz de Lagoa”.

Este espaço museológico terá
como principal missão estudar e
preservar o património religioso
e, através dele, promover a fé
através da cultura, nomeada-
mente, através do património
histórico-artístico presente,
fazendo alusão à vida de Cristo e
da sua Igreja. Sendo assim, a
organização do espaço museoló-
gico terá como base a edificação

existente, adaptando-se às áreas
anexas ao edifício principal, onde
constarão seis núcleos, agrupa-
dos de acordo com a tipologia do
acervo e/ou temática: núcleo da
imaginária, núcleo da ourivesa-
ria, núcleo da cerâmica e azule-
jaria, núcleo processional, núcleo
da paramentaria e núcleo da arte
bonecreira.

A Coleção Visitável da Matriz
de Lagoa será inaugurada no dia
18 de maio de 2017, precisa-
mente no Dia Internacional dos
Museus. Para este dia será apre-
sentada pela primeira vez no
Arquipélago dos Açores, precisa-
mente na Igreja Matriz de Santa
Cruz, uma Oratória intitulada
“Cânticos da Tarde e da Manhã”
pela cantora Teresa Salgueiro (ex-
vocalista dos Madredeus).

DL/JS

Teresa Salgueiro, ex-vocalista dos Madredeus.

A Coleção Visitável inaugura a 18 de maio de 2017. Fotos: DL

Foto: DR
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Clube de Patinagem continua a elevar o nome da Lagoa

Nos passados dias 17, 18 e 19
de dezembro, o Clube de Patina-
gem de Santa Cruz, organizou um
estágio de patinagem artística que
decorreu na cidade de Lagoa.

Massimo Giraldi, técnico Italiano
foi o convidado, de resto um trei-
nador de renome e que tem vindo
a trabalhar com atletas nacionais.

Massimo Giraldi trabalhou com
um total de 43 atletas divididos
por quatro grupos de cinco clubes
da ilha de São Miguel, o Clube
Patinagem Santa Cruz, com a par-
ticipação de 25 atletas, a Escola de
Patinagem Ponta Delgada, com
seis atletas, a Academia de Patina-
gem Artística dos Açores, igual-
mente com seis atletas, o Clube
Patinagem Vila de Capelas, com
quatro atletas, e o Clube Patina-
gem São Vicente Ferreira, que par-
ticipou com dois atletas.

O estágio teve o apoio da
Câmara Municipal da Lagoa, Junta
de Freguesia de Santa Cruz e Asso-
ciação de Patinagem de Ponta Del-
gada.

Um estágio que serviu para dar
o arranque como arranque para a
nova época desportivo, num ano

em que o Clube de Patinagem de
Santa Cruz (CPSC) volta a deixar a
sua marca na história da patina-
gem artística.

2016 foi sem dúvida mais uma
época de grandes êxitos para este
clube lagoense, que tem levado o
nome da Lagoa, da ilha e dos Aço-
res, mais longe.

O CPSC na época que finalizou
realizou e participou em inúmeros
eventos desportivos, entre os
quais se destacam o “Dia do Pati-
nador”, evento desportivo no qual
é característico pela participação
dos mais novos patinadores que
após realizarem a sua co-
reografia individual rece-
bem uma medalha que
lhes é entregue pelos pais.

Quanto às participações
e resultados alcançados
pelo clube lagoense, nas
provas regionais durante a
época 2016:

- 1.º Lugar no Campeo-
nato Regional de Patina-
gem Artística

- 1.º Lugar no Campeo-
nato de São Miguel de Pa-
tinagem Artística

- 1.º Lugar na Taça Açores

de Patinagem Artística
- 1.º Lugar em todos os escalões

/ provas no Açores Challenge Pati-
nagem Artística

- 1.º Lugar no Torneio Regional
de Benjamins de Patinagem Artís-
tica

- 1.º Lugar na Taça de São Miguel
de Patinagem Artística

O CPSC participou ainda na Taça
de Patinagem Artística de São
Miguel, uma prova organizada
pelo clube da Lagoa, em conjunto
com a Associação Patinagem de
Ponta Delgada. A prova realizou se
a 13 de novembro na cidade da

Lagoa, tendo contado com a parti-
cipação de cinco equipas nas quais
a equipa A do CPSC foi a grande
vencedora, seguindo se da equipa
B em 2.º lugar.

Outra prova em que participa-
ram os atletas do CPSC foi a Gala
dos Campeões, que decorreu a 10
d dezembro. O Clube da Lagoa foi
o clube que participou com mais
campeões regionais.

Participaram os campeões, vice
campeões, 3.º lugares do Cam-
peonato Regional divididos pelos
diferentes escalões e 2.º e 3.º
lugar do escalão de iniciação no
Campeonato de São Miguel,
sendo eles, Iniciação: Carolina Be-
nevides 2.º e Mariana Vieira 3.º,
Benjamins: Rita Moniz 1.º; Infan-
tis: Carlota Pereira 1.º, Beatriz
Costa 2.º e Carolina Sousa 3.º; Ini-
ciados: Cecília Medeiros 2.º, Sa-
lima Moniz 3.º e Gonçalo Pereira
1.º; Cadetes, Priscila Oliveira 1.º,
inês Cimbron 2.º, Inês Sousa 3.º e
Rubem Pimenta 1.º; Juvenis: Valé-
ria Pereira 1.º, Sofia Cimbron 2.º e
Daniel Moniz 1.º; Juniores: Lia Ra-
poso 1.º e Mariana Botelho 2.º;
Seniores: Cátia Borges 1.º e Telmo
Ferreira 1.º.

Por outro lado, 2016 fica igual-
mente marcado pela participação
em provas nacionais e internacio-
nais. A nível nacional destaque
para o 4.º Lugar alcançado na Taça

de Portugal de Patinagem Artística
e o 8.º Lugar nos Campeonatos
Nacionais de Patinagem Artística.

Ainda a nível nacional, destaque
para os patinadores, Gonçalo Pe-
reira, escalão Iniciado, obteve me-
dalha de Bronze e a patinadora Lia
Raposo, escalão Júnior, 4.º lugar.

Em janeiro e fevereiro 2016,
cinco dos atletas do CPSC aprova-
ram o Nível V, os patinadores, Da-
niel Moniz, Cátia Rebelo, Mariana
Botelho, Lia Raposo e Telmo Fer-
reira.

Nas competições internacionais
destaque para o patinador Daniel
Moniz que representou Portugal
na Taça de Itália que se realizou
nos passados dias 21 a 23 de ou-
tubro em Misano Adriático – Itália.
Daniel Moniz, escalão Juvenil, al-
cançou o 3.º lugar do pódio.

Quanto a esta nova época, co-
meçou a ser preparada com o es-
tágio de Patinagem Livre, com a
participação do técnico Italiano,
Massimo.

Já este mês de janeiro o clube
irá realizar a sua primeira ativi-
dade, nomeadamente o “Dia do
Patinador”, seguindo se as provas
agendadas pela Associação como
tem sido habitual.

O clube tem como principal ob-
jetivo continuar a levar o nome
dos seus atletas, clube e cidade “o
mais longe possível”. Para tal irão
participar em todas as provas lo-
cais e continuar a desenvolver a
prática desportiva dando oportu-
nidade às crianças e jovens o gosto
pelo desporto.

Refira-se que o treinos do CPSC
mantém-se no Pavilhão da Escola
Integrada Básica da Lagoa (Ficher),
sendo a 3.ª, 6.ª feira das 17:30 às
19:00 e sábados das 17:00 às
18:30, os dias da semana destina-
dos para os mais novos patinado-
res e/ou para aqueles que se
querem juntar ao clube.

DL

Pub.

Estágio realizado com o treinador Italiano Massimo Giraldi, na Cidade de Lagoa.

Participação do CPSC na Taça de São Miguel em Patinagem Artística.

Fotos: DR

Foto: DL
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A Rádio Voz do Emigrante, de
Fall River, nos EUA, em parceria
com a Associação dos Emigrantes
Açorianos (AEA), ofereceu nos dias
13 e 14 de dezembro, material
escolar a duas escolas da Ilha de
São Miguel, nomeadamente à
Escola Professor Octávio Gomes
Filipe, na Freguesia de Nossa Se-
nhora do Rosário, na Cidade de
Lagoa e à Escola Dom. Paulo Tava-
res, em Rabo de Peixe.

Maria de Lourdes Lourenço,
professora e jornalista da Rádio
Voz do Emigrante, foi a principal
colaboradora do projeto de apoio
às escolas, numa iniciativa que
surgiu no âmbito de uma entre-
vista ao Presidente da Junta de
Freguesia de Rabo de Peixe, Jaime
Vieira.

Efetivamente, durante a nossa
reportagem, foi salientada a
carência de algumas escolas de
Rabo de Peixe, a nível de material
didático, principalmente para os
professores puderem usar com os
alunos.

O projeto inicialmente surgiu
para uma escola de Rabo de Peixe,
no entanto, a Associação dos Emi-
grantes Açorianos sugeriu ajudar
também a escola lagoense, de
forma a “suportar essas carên-
cias”.

De forma solidária, emigrantes
e empresários juntaram-se para

oferecer mochilas aos alunos e
material didático principalmente
de “ciências e de matemática” que
“são as maiores carências que nós
temos e os alunos estão um boca-
dinho mais atrasados nesse ensi-
namento”.

Por outro lado, a Rádio Voz do
Emigrante ofereceu t-shirts para
as crianças ficarem com uma
recordação desta iniciativa, que na
realidade nada tem a ver com a
época natalícia, mas conseguiu-se
“juntar o útil ao agradável”.

“Isto é uma pequena gota no
oceano” referiu Maria de Lourdes
Lourenço ao Jornal Diário da

Lagoa, salientando que este pro-
jeto “vai ter continuidade”, pois na
realidade “estamos a pensar futu-
ramente abraçar outra escola”.

“Em todo o mundo, mesmo nos
Estados-Unidos, na China, em
Roma, há sempre qualquer neces-
sidade e que se nós podermos
com um grãozinho de areia juntar-
nos, fazermos qualquer coisa para
minimizar essas necessidades, eu
acho que é muito importante”,
afirmou Maria de Lourdes Lou-
renço, realçando o lema de “abra-
çarmos a nossa Comunidade”.

DL/AS
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Atividade da PSP NECROLOGIA
Freguesia de Nª Sª do Rosário

José Gouveia
Nasceu: 23-09-1950
Faleceu: 19-11-2016

Freguesia de Santa Cruz

António da Paixão Gouveia
Idade: 85 anos
Faleceu: 07-11-2016

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 estessão dados que não refletem a totalidade
da atividade dos elementos desta esquadra.

15DEZ2016 - Foi detido, um indivíduo do sexo masculino, de 68
anos, por condução de um veículo, sob a influência de álcool, com
uma TAS de 1.46 g/l, na sequência de acidente de viação em que
foi interveniente.

17DEZ2016 - Foi detido, um indivíduo do sexo masculino, de 33
anos, por condução de um veículo, sob a influência de álcool, com
uma TAS de 1.41 g/l.

Rádio Voz do Emigrante e AEA oferecem 
material didático a Escola da Lagoa

Freguesia de Nª Sª do Rosário

Angelina Martins Pacheco
Nasceu: 28-08-1937
Faleceu: 22-11-2016

Freguesia de Nª Sª do Rosário

João Luis Tavares da Ponte
Nasceu: 25-06-1963
Faleceu: 02-12-2016

Mais conteúdos em:

Em São Miguel, foram duas as escolas contempladas com o material didático, sendo uma das escolas da Freguesia do Rosário.

Maria de Lourdes Lourenço, professora e jornalista. Fotos: DL

Freguesia de Santa Cruz

João Medeiros Tavares
Nasceu: 18-10-1936
Faleceu: 14-12-2016
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Soluções do passatempo do mês de dezembro de 2016

Labirinto: Descubra o caminho correto.

Descubra as dez diferenças.

PASSATEMPO HORÓSCOPO DE JANEIRO
Carneiro (21/3 a 20/4)

A vida afetiva rompe um novo
ciclo de renovação dos relacionamentos e
o sucesso emana na compreensão do
mútuo conhecimento do par.
A nível profissional começa a fase ideal para
corajosamente tomar iniciativas, concreti-
zar projetos e transformar o destino da car-
reira.

Touro (21/4 a 21/5)

A vida afetiva revela os verdadei-
ros sentimentos e, entre reestruturações e
conquistas, calmamente, constituirá rela-
ções sólidas.
A nível profissional estão favorecidas todas
as atividades e, também, projetos coletivos,
capazes de estabilizar o merecido sucesso

Gémeos (22/5 a 21/6)

A vida afetiva anuncia uma nova
fase mais produtiva e, com lucidez, poderá
proceder a mudanças essenciais para a har-
monia relacional.
A nível profissional a conjuntura protege a
capacidade para tratar situações
difíceis e assegurar os objetivos, com dis-
cernimento e determinação.

Caranguejo (21/6 a 23/7)

A vida afetiva assinala a expansão
das famílias bem preparadas e experimen-
tará as (corajosas) ruturas nas relações des-
gastadas.
A nível profissional, a médio prazo, com
imaginação, intuitivamente, provocará mu-
danças transformadoras na sua existência.

Leão (24/7 a 23/8)

A vida afetiva reflete toda a gene-
rosidade e nobreza de caráter, ao estabele-
cer relações na base de uma visão mais
filosófica.
A nível profissional as excelentes oportuni-
dades e o pregresso na carreira dependem,
essencialmente, das amizades e de valiosas
parcerias.

Virgem (24/8 a 23/9)

A vida afetiva reestruturada
aponta relacionamentos regenerados e um
novo período seguramente mais harmo-
nioso, agradável e produtivo.
A nível profissional o conhecimento au-
menta a autoconfiança e permite dar os pri-
meiros passos, relativamente a projetos
para o futuro.

Balança (24/9 a 23/10)

A vida afetiva desenvolve-se posi-
tivamente e indica um agradável período
sentimental, materializado por associações
proveitosas.
A nível profissional poderá contar com di-
versos apoios para desenvolver excelentes
projetos, que melhorem as condições finan-
ceiras.

Escorpião (24/10 a 22/11)

A vida afetiva apresenta um ama-
durecimento emocional consistente, capaz
de constituir relações apaixonadas e mági-
cas sexualmente.
A nível profissional podem surgir propostas
de trabalho e novas atividades, necessárias
à realização pessoal e crescimento na car-
reira.

Sagitário (23/11 a 21/12)

A vida afetiva, algures instável, re-
vela alguma desilusão e todas as descon-
fianças devem ser resolvidas com diálogo e
compreensão.
A nível profissional assuma uma postura
transparente, flexível e sábia, de forma a
realizar os seus sonhos com a ajuda dos ou-
tros.

Capricórnio (22/12 a 20/1)

A vida afetiva acusa dificuldades
emocionais, entretanto, o crescimento in-
terior ditará a melhor solução para as rela-
ções familiares.
A nível profissional deve procurar o cami-
nho da realização pessoal, embora sempre
valorizando o coletivo e a entendimento Es-
piritual.

Aquário (21/1 a 19/2)

A vida afetiva acusa dificuldades
emocionais, entretanto, o crescimento in-
terior ditará a melhor solução para as rela-
ções familiares.
A nível profissional deve procurar o cami-
nho da realização pessoal, embora sempre
valorizando o coletivo e a entendimento Es-
piritual.

Peixes (20/2 a 20/3)

A vida afetiva experiência muito
sentido sempre que as relações sejam com-
binadas pela compreensão e aceitação
entre os envolventes.
A nível profissional efetuará com fé grandes
manifestações de cooperação e solidarie-
dade, fundamentais à realização da sua
condição Divina.



Pub.

A Câmara de Lagoa con-
tinuará a apostar na na apli-
cação do Fundo de
Emergência para Auxílio das
Famílias.

Fonte da autarquia adianta
que a principal prioridade
do executivo será a política
social considerando as difi-
culdades que muitas famí-
lias.      
Através do Fundo de Emer-

gência Social (FES), a autar-
quia lagoense tem
disponibilizado apoio aos
cidadãos lagoenses no que
concerne aos apoios refe-
rentes à saúde, que inclui
apoio para consultas, medi-
cação e apoio às despesas
relativas à compra de lentes
oftálmicas ou a despesas re-
ferentes a medicina dentá-
ria, entre outras.

O número de beneficiários
deste tipo de apoio tem
vindo de resto a aumen-
tado. 

Em 2015, foram apoiados
66 munícipes, num total de
despesa anual correspon-
dente a 31.467,70 €, sendo
que, em 2016, regista-se um
total de 71 apoiados, num
total de um despesa anual
autárquica de 38.915,80 €.

Nos vários tipos de apoio
concedidos pelos FES, regis-
tou-se que a alimentação e
apoios de saúde são efetiva-
mente as ajudas mais solici-
tadas.

André Pereira é um jovem de 17
anos, natural da freguesia de Santa
Cruz, cidade de Lagoa. E é nada mais,
nada menos do que campeão do
mundo de Kickboxing em semi-con-
tact (-59kg) e vice-campeão mundial
na disciplina de light contact (-59kg).
Esta conquista foi feita há muito
pouco tempo, no Campeonato do

Mundo de Kickboxing, que se reali-
zou, durante dez dias, na cidade de
Andria, Itália. Como era de esperar,
na sua chegada a São Miguel, André
Pereira conta, em declarações ao Diá-
rio da Lagoa, que foi recebido “com
muita alegria e diversão”, lançando
um agradecimento muito especial ao
seu pai “por todos os sacrifícios que
ele fez e faz por mim”.
Apesar de “não existirem combates
fáceis”, André Pereira considera que
as vitórias chegaram “com muito
treino”. “O apoio dos meus familiares
e colegas do clube foi muito impor-
tante, não esquecendo a ajuda pre-
ciosa do meu mestre Nilton Silva”,
sendo que o atleta pertence ao Arri-
fes Kickboxing Clube. “Competi com
diversos países, entre eles, a Índia, a
Itália, Polónia, etc...”, confessa ao Diá-
rio da Lagoa.
Tendo Van Damme como principal
inspiração desportiva “pela sua
forma rápida de trabalhar as pernas”,
o jovem atleta lagoense conta-nos
que o seu principal objetivo era “re-
presentar a seleção portuguesa e ir o
mais longe possível”. 
“Não pretendo fazer vida nesta área,
pois tenho outros objetivos futuros.
No entanto, acho que é possível fazer

vida neste ramo”. E é verdade: André
Pereira pretende, no futuro, perten-
cer aos quadros da Polícia Judiciária,
estando, neste momento, a estudar
na Escola Secundária de Lagoa.
Para quem não sabe bem que des-
porto é este, o campeão do mundo
explica: “o kickboxing é um desporto
de combate. As pernas e as mãos são
as "armas" principais desta arte, uma
vez que tanto servem para atacar,
como para defender. Para mim, é um
desporto muito dinâmico, não esque-
cendo o facto de ter muita disciplina.
Desde pequeno que sempre tive cu-
riosidade por este desporto”.
Nos Açores, o Kickboxing, infeliz-
mente, ainda é pouco valorizado. “As
pessoas não estão bem informadas
acerca deste desporto”, conta-nos
André Pereira. Ainda assim, o atleta
lagoense tem uma meta clara para o
futuro: “no desporto pretendo trazer
mais vitórias para o meu clube”.
André Pereira, de 17 anos, que pra-
tica esta arte desde os 10. São sete
anos de muita dedicação, muitos sa-
crifícios, muitas pancadas e muitas
dores que, agora, surtem efeito. E
que efeito!
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Há um lagoense campeão do mundo em Kickboxing 
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Fundo de emergência
para auxílio de familias

Em 2016, na Lagoa, condutor arranca torre de abastecimento de combustivel. Manuel
Costa,diz que em 30 anos de trabalho, no local, não se lembra de tal acontecimento.
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