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O Centro prepara-se para lançar novos produtos, visando a expansão a
novos mercados e a criação de emprego sustentável na Lagoa.
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Nos dias 2, 8 e 15 do mês

de março, as turma A, B e C
do 7º ano da EBI de Água de
Pau participaram na segunda
sessão do projeto “Newton
gostava de ler”, projeto
apoiado pela Câmara Municipal da Lagoa, e resultante da
parceria entre a Universidade
de Aveiro, a Fábrica da Ciência, a Expolab e a Rede Regional de Bibliotecas Escolares.
Sob o tema “Lâmpada de
gelo”, os alunos ouviram a leitura expressiva de alguns capítulos do livro Os mistérios
de Casimiro, de António Pocinho, pela voz da coordenadora da biblioteca, a
professora Ângela Coroado, e
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de duas alunas da turma 8ºA:
a Bianca Almeida e a Margarida Ponte. Casimiro, a personagem principal, um rapaz
curioso, duvidou das coisas tal
como elas são apresentadas,
criando mistério em redor de
tudo. Desaﬁou e questionou
as leis fundamentais da física
e as convenções sociais que
são impostas.
A partir de uma dissertação
da personagem principal do
livro acerca de uma avaria de
um candeeiro, partiu-se para
uma experiência relacionada
com fenómenos óticos. Esta
atividade experimental foi desenvolvida pela professora de
físico-química, a professora
Hermínia Rodrigues. Fazendo

Sob a orientação da professora

Malvina Sousa, os alunos das turmas A e C do 8º ano, ﬁzeram um
PINO, no dia 13 de fevereiro. A
partir da recolha de dois cartões e
seguindo as instruções da docente, os discentes elaboraram um
Pedido Intenso de Namoro Original entre pares improváveis.
Assim, de uma forma criativa e divertida, a mosca declarou-se ao
cheesecake, a mochila declarou-se
às costas, o erro declarou-se à palavra, o despertador declarou-se à
preguiça….
O resultado de tais declarações
de amor deixou toda a gente bemdisposta!

uso de balões, Leds, ﬁos elétricos, ﬁta isoladora, cordel,
tesoura, pilha e seus suportes, os alunos, após algumas
explicações cientíﬁcas, elaboraram um candeeiro de gelo
que acenderam no ﬁnal da
sessão. Então, apagaram-se
as luzes da biblioteca e os
candeeiros irradiaram as suas
luzes coloridas pelo espaço.
Novamente, conjugaram-se
os livros com a ciência. A sessão iniciou-se com a leitura de
excertos de uma obra, tendo
culminado com a realização
de uma experiência de base
cientíﬁca.

Da mosca….ao cheesecake
“Sempre que ando em teu redor,
nasce uma vontade louca de te
provar. Na tua doçura me perco!”
Margarida Ponte, 8ºA

Da mochila…às costas
“Somos um só, contigo partilho o
mundo, contigo vivi aventuras,
contigo aprendi, contigo corri,
contigo chorei! Sem ti, a minha
vida seria vazia!”
Bianca Almeida, 8ºA

Do erro …à palavra
“Sem ti eu não existo!
Sei que gostas de estar bem escrita mas errar é humano.

Newton na EBI de Água de Pau

Fotos: EBI Agua de Pau

Escrita criativa com Malvina Sousa

Espero que não ﬁques zangada
porque esta é a única oportunidade de estar contigo.”
Afonso Costa, 8ºA
Da cabeça…ao corpo
“Foi um acaso da vida, mas até
hoje permanecemos juntos.
Tu necessitas de mim para vigiar o
teu caminho e eu preciso de ti
para seguir o meu!
Podemos dizer que seguimos o
mesmo Destino.
Aceitas fazer esta caminhada comigo?”
Dario Flora, 8ºA

Dos olhos…aos óculos
“Sem vós não somos nada, convosco vemos tudo, mas sem vós
não vemos nada.
Quando não estamos juntos, sentimo-nos desfocados.”
Soﬁa Medeiros, 8ºA

Da carta…ao envelope
“Sou feita para que possas abraçar.
Contigo irei para novos lugares e
juntos daremos alegria a quem
nos receber.”
Leandro Machado, 8ºC

Cerca de 600 idosos em passeio de barco
À semelhança do ano passado,

cerca de 600 idosos da Lagoa e
Nordeste irão participar num passeio de barco, até à ilha de Santa
Maria, ilha do sol.
O propósito desta iniciativa consiste em promover o bem estar e
o convivio dos idosos de Nordeste
e Lagoa, numa confraternização
que se realizará de barco, culminando com um churrasco que será
realizado na ilha. O passeio decorrerá durante um dia inteiro, devendo os idosos sair da ilha de S.

Miguel de manhã, regressando ao
ﬁnal do dia estando previsto realizar-se no início do mês de junho.
Fonte da autarquia lagoense refere que “este passeio vem na
sequência do passeio realizado o
ano passado e que foi, sem
dúvida, uma experiência única
para os mesmos que, pelo sucesso
evidenciado, volta a repetir-se,
mas agora dando a oportunidade
de muitos idosos conhecerem a
ilha do sol e alargando o número
de participantes”. Por outro lado,
adianta, “esta é uma iniciativa que
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a autarquia quer que seja vista
como um estímulo à frequência
dos centros de dia e centros de
idosos do concelho que, proporcionando acolhimento diariamente, é um claro trabalho de
combate à solidão e de salutar
convívio”. É também uma forma
de destinar uma atividade de combate à exclusão social e de gratidão pelo contributo destas
pessoas ao longo de toda a sua
vida ativa.
DL/CML

Da cabeça…ao corpo
“Sem ti não sou nada neste
mundo, pois tu és o meu porto de
abrigo!
Sou eu que penso, mas tu é que
andas. Fomos feitos um para o
outro.”
Maria João Silva, 8ºC
Da mochila…às costas
“Quando te encostas a mim
Sinto-me completa, pois em ti
nada faz sentido.
Sem ti nunca conseguiria chegar à
escola.
O que eu carrego ajuda-me a ﬁcar
melhor.”
Ana Soﬁa Pereira, 8ºC
Da escola…ao horário
“Sem ti seria tão desorganizada
como um dia sem horas.
Sem ti não saberia quando deveria
começar e acabar.”
Jessica Craveiro, 8ºC
Do sono…à noite
“Passo o dia à tua espera
Conﬁo em ti porque sei que não

faltarás.
A tua chegada é apreciada. É contigo que os meus sonhos ganham
vida.”
Gonçalo Craveiro, 8ºC

Do dedo…ao sapato
“És o meu conforto
És a minha companhia
És o meu parceiro de aventuras
Juntos andamos sobre a chuva
Mas só contigo vivo alegrias!
Somos perfeitos um para o outro.”
Francisco Teles, 8ºB

Da falta disciplinar…ao sossego
“Somos diferentes, mas não existimos um sem o outro…os opostos
atraem-se, mas juntos somos um
só.”
António Câmara,8ºC

Do despertador…à preguiça
“Eu sei que tu não gostas quando
eu apareço, mas preciso de ti para
Iluminar os meus dias. Também sei
que o meu toque te chateia, mas
se não fosse eu tu serias uma ilusão.”
Jessica Cardoso,8ºC

Passeio de idosos a Santa Maria, realizado em 2016.

Foto: CML
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Corso de Carnaval
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"A romaria tem de continuar
ao longo de todo o ano"

Fotos: EBI de Lagoa

O Rancho de Romeiros de

À semelhança do ano passado,

alunos e professores da EBI de
Lagoa deixaram as sala de aula e
anteciparam o Carnaval pelas ruas
da cidade.
A atividade foi organizada com
antecedência nas escolas, preparando os fatos e adereços que os
alunos iriam usar. Também os pais
e encarregados de educação
deram o contributo necessário, no
que diz respeito aos adereços. Os
alunos do 2º ciclo prepararam as
máscaras e adornos nas aulas de
Educação Visual e Tecnológica,
dando asas à imaginação à volta
de um tema comum, “O
ambiente”.
Assim, no dia 24 de fevereiro, os
alunos de todas as escolas e níveis
de ensino da EBI de Lagoa junta-

ram-se na Praça Senhora da Graça
e daí partiram levando a cor, alegria e divertimento às ruas de
Lagoa. Podiamos encontrar de
tudo, desde índios e cowboys, a
príncipes, princesas, cavaleiros,
palhaços, espantalhos… É um momento único, visto ser aquele em
que todos os membros da EBI de
Lagoa das diversas escolas que a
constituem, se unem numa atividade conjunta.
Ao longo das ruas,
foram muitas as pessoas que se juntaram
à festa, vendo passar
as crianças com as
suas fantasias, brincadeiras e animação.
De regresso às diversas escolas, cansados
do
longo

percurso, mas felizes, todos os alunos puderam saborear umas deliciosas malassadas, tão típicas do
nosso Carnaval, confecionadas na
escola e distribuídas pelas funcionárias.
Assim se comemorou o Carnaval
na EBI de Lagoa, de forma divertida e muito saborosa.

Cuidado! Esta é uma história de
terror.
Com muitas palavras inventadas.
In, https://www.portoeditora.pt

lê-lo, ﬁcando com vontade de o ler
até ao ﬁm.
Os vencedores do concurso
foram os alunos João Rodrigues,
do 6º C e Maria Antónia Pereira,
do 6º E, que, naturalmente, foram
premiados com livros.

Ana Páscoa

A Doutora Tiradentes

Sinopse

A escuridão invade a cidade.
Crianças que deixam os dentes debaixo da almofada para a Fada
dos Dentes, à espera de um presente, acordam e encontram…
uma aranha viva e centenas de
pulgas aos saltos na cama!
Algo de muito maléﬁco espreita
nas sombras.

ERRATA

A Porto Editora fez, mais uma
vez, a proposta aos alunos do
Clube de Leitura da EB 2, 3 Padre
João José do Amaral para que
ﬁzessem uma breve leitura de um
livro e respondessem a questões
sobre o mesmo. Desta vez leram
um excerto da obra
Doutora Tiradentes, da autoria de
David
Walliams
(texto) e Tony Ross
(ilustração) e preencheram um texto
com lacunas. O livro
é muito engraçado e
os alunos divertiram-se imenso ao

Alexandra Castela e Ana Páscoa,
dinamizadoras do Clube de
Leitura

Na edição de março saiu um titulo repetido, sendo que, uma das noticias,
dizia respeito a um prémio atribuido à EBI de Lagoa. Assim, no título repetido,
devia ler-se: A EBI de Lagoa recebe prémio "Ousar, Intervir, Melhorar”.

Santa Cruz de Lagoa encontra-se
esta semana na sua Romaria
Quaresmal, tendo saído dia 1 de
abril e terminando no próximo
sábado dia 8.
O Jornal Diário da Lagoa esteve
à conversa com o novo mestre,
João Botelho, alguns dias antes
da caminhada deste rancho,
onde participam 41 irmãos.
Na Romaria deste ano serão incluídas algumas mudanças que
surgem da necessidade de inovar a própria caminhada. Segundo João Botelho, essas
pequenas mudanças irão permitir cativar e chamar mais romeiros.
Para o mestre do Rancho de
Santa Cruz, é durante a semana
de caminhada que se aprende
para depois praticar ao longo do
ano, consolidando-se, assim, o
dever católico no dia a dia de
cada romeiro. “Vou procurar a tal
chamada de atenção, a tal reﬂexão que se faz durante a semana.
Fazer-lhes ver que o Rancho,
para poder caminhar, há muitas
pessoas que se envolvem a colaborar connosco, a preparar refeições, porque, hoje em dia, não
se conseguem fazer romarias
como era antigamente. Fazer ver
aos romeiros, que essas pessoas,
vão gostar de nos ver ao longo
do ano a participar comunitariamente na nossa comunidade”,
salientou João Botelho.
Dessa feita, para o novo mestre
de Santa Cruz, que já o tinha sido
em 2003 e 2004 e que completa
este ano a sua 30º romaria, o
principal desaﬁo deste ano será
de cativar os romeiros durante
esta semana para dar continuidade à mesma, ao longo do ano.
Efetivamente, as pessoas que
oferecem a refeição aos romeiros, também estão a fazer sacrifícios e considera-se que
também fazem parte da romaria,
sendo “tão ou mais romeiros do
que muitos que fazem a própria
caminhada”.
De relembrar que a freguesia
de Santa Cruz esteve 18 anos
sem rancho de romeiros, tendo
regressado no ano de 1999,
sendo que, este ano, o grupo
completa 18 anos de romarias.
João Botelho referiu, ao Diário
da Lagoa, que tudo se inicia com
a participação na Eucaristia, não
só com o sentido de obrigação,
mas principalmente com o sentimento de dever, esperando que
ao longo do ano haja mais cola-

boração por parte dos romeiros
e que se dispersem menos. “As
romarias são quaresmais, mas os
romeiros são todo o ano. As romarias quaresmais são na época
própria da Quaresma, esse sentimento de sacrifício, de preparação e de mudança que se quer
no ser Cristão, mas essa mudança só faz sentido, se for trazida para o longo do ano na
nossa vida”, adianta o novo mestre.
Para João Botelho, cativar outros irmão a serem romeiros, demonstra que são discípulos de
alguém e que é o exemplo de
cada um chamar as pessoas a
participarem naquilo que gostam
de fazer.
O atual mestre de Santa Cruz
demonstrou ao Diário da Lagoa,
toda a sua admiração pelo antigo
mestre Edmundo Botelho, que
teve que se afastar por motivos
físicos, referindo que é uma pessoa que vive intensamente a
Eucaristia e participa em vários
grupos da comunidade lagoense.
De salientar que o mestre João
Botelho, já participou em 30 romarias, sendo que iniciou com
12 anos de idade, no rancho do
Livramento, embora tenha parado durante seis anos, nomeadamente quando foi para a tropa
ou por questões proﬁssionais, recordando que “romeiro uma vez,
romeiro para sempre”. “Nem que
seja por aquelas pessoas que
procuram os romeiros para rezarem por eles, porque há testemunhos de pessoas que têm a
necessidade que se rezem por
elas, é aí que estão os romeiros.
Só por aí, quem quer ter essa experiência de fazer a romaria uma
vez na vida, venha saber o que é
ser romeiro. Portanto a resposta,
[do porquê de ser romeiro durante tantos anos], está nas pessoas que nos procuram para
rezar por elas”, explica o mestre
de romeiros.
Finalmente, João Botelho referiu que é um dever quase que
obrigatório os romeiros participarem nas suas comunidades,
porque é um elo que se vai
criando, nomeadamente com a
oração à distância de uns para os
outros, encarregando-se Deus de
dar a resposta às orações dos
romeiros e a tudo aquilo que
recebem da comunidade.
DL/AS
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Tendo o teatro como pano de

fundo, realizou-se, nos dias 8, 9 e
10 de março, na Escola Secundária de Lagoa, o VIII Encontro
Regional de Grupos Escolares de
Expressão Dramática, sob a coordenação das professoras Beatriz
Ferreira, Rosa Cabral, Catarina
Rodrigues e do presidente do
conselho executivo, Alexandre
Oliveira.
No encontro, que se pautou
sempre por plateias cheias e por
um público entusiasmado, houve
lugar para a representação de
várias peças encenadas por grupos de várias ilhas do arquipélago: São Miguel, São Jorge, Pico
e Faial.
Alexandre Oliveira, em declarações ao Jornal Diário da Lagoa,
salientou que, à partida, as
expectativas eram elevadas, “na
medida em que nós queremos
sobretudo que as pessoas gostem, que os nossos alunos gostem, que eles se divirtam, que
eles aprendam, e todos estes momentos que nós proporcionamos
aqui no auditório e fora do auditório são sempre no sentido de se
proporcionar um convívio, de
haver possibilidade de crescimento”, considerando que a

troca de experiências e o convívio
entre os diversos grupos de
expressão dramática era a principal expectativa.
Admitindo que esta edição já
estava a ser pensada desde a
última, embora o seu planeamento formal não tenha começado na mesma altura, Alexandre
Oliveira sublinha que “para que
isto interﬁra o menos possível
com o funcionamento da escola,
as pessoas têm que saber no início do ano letivo quando é que
vai acontecer, o que é que vai
acontecer, para se poder organizar e os alunos poderem também
estar mais disponíveis para o convívio, para virem ao auditório”.
O presidente do conselho executivo frisou que, de uma forma
geral, e relativamente ao evento,
os estudantes “gostam, eles esperam, eles querem assistir, eles
gostam de se envolver, nunca reclamam porque vêm para o auditório, e é muito importante essa
parte”, realçando que o encontro
é todo um trabalho da comunidade escolar e não esquecendo o
apoio da Câmara Municipal de
Lagoa, que considera fundamental, e “a ajuda da Companhia de
Artes Circenses de “9 Circos””.
“Desde o primeiro ano que a

escola aposta na expressão dramática, aposta no trabalho da
Faísca, na disciplina da expressão
dramática”, assumindo que a
expressão dramática é mais um
contributo importante para o
crescimento, sendo que a Escola
Secundária de Lagoa, enquanto
instituição educativa, não se
pode esquecer disso, lembrou.
No ﬁnal, Alexandre Oliveira considerou que o balanço é “extremamente positivo”.
“Isto não é uma competição.
Não há um escalonamento de
qualquer natureza, existe é participação, existe a troca, existe o
convívio, mas não posso deixar
de destacar a forma como o
encontro terminou, eu destaco
principalmente a forma emotiva
como o encontro terminou”,
sublinhando, para além disso,
uma novidade deste ano: “o
grupo de Água de Pau que saiu da
sua escola e veio apresentar um
trabalho muito interessante”.
Para além da representação de
várias peças de teatro, houve
também, no primeiro dia do
evento, espaço para um workshop de Teatro Físico, com a Formadora Catarina Rodrigues.

Fotos: CML

VIII Encontro Regional de Grupos Escolares de Expressão Dramática

DL/JTO No encontro participaram grupos de S.Miguel, Faial, Pico e S.Jorge
Pub.
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Centro Social e Cultural da Atalhada pretende abraçar
novos e inovadores projetos para o concelho de Lagoa
Fotos: DL

Em 2016 o C.S.C.A. realizou a Feira de Economia Solidária, feira que regressa em 2017 nos dias 15, 16 e 17 de setembro.

Depois de dois anos de rees-

truturação interna, os órgãos
sociais do Centro Social e Cultural
da Atalhada, que tomaram posse
em 2015, acreditam que 2017 será
o ano ideal para dar um novo
rumo à instituição, nomeadamente com novas atividades.
O Centro Social e Cultural da
Atalhada (C.S.C.A.) na cidade de
Lagoa, tem tido uma grande
expansão, principalmente na divulgação do seu trabalho, e um aumento da abrangência no que diz
respeito à atuação.
Esta Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS) lagoense,
liderada por Nuno Martins, Presidente da Direção do C.S.C.A., é um
ator social fundamental na Lagoa,
sendo a maior instituição do concelho, tanto a nível do quadro de
pessoal, como da abrangência da
sua atuação junto da população e

desde a infância à terceira idade
conta com um número elevado de
utentes.
Segundo Nuno Martins, as instituições sociais e culturais devem
reinventar-se e abraçar novos e
inovadores projetos, tornando-se
assim vetores de desenvolvimento
do concelho de Lagoa.
Desta feita, ainda no corrente
ano, o Centro Social e Cultural da
Atalhada, numa parceria com a
Câmara Municipal de Lagoa, irá
construir um Complexo Social no
lugar da Atalhada, que albergará
diversos serviços e valências da
instituição.
Por outro lado, a valência da
pastelaria, será reinstalada noutro
local, permitindo um melhoramento das condições da mesma e
principalmente uma melhor proximidade com os mercados locais,
trazendo maior aﬂuência por
parte dos compradores.

Nuno Martins, presidente da direção do C.S.C. da Atalhada.

Consequentemente, serão lançados novos produtos, que visam
criar uma nova marca, de forma a
permitir a expansão de outros
mercados e principalmente a criação de emprego sustentável para
a população com maior diﬁculdade de inserção no mercado de
trabalho.
Já neste mês de abril, um novo
serviço na área da infância será
lançado pelo C.S.C.A., nomeadamente com a abertura pós-laboral
e aos ﬁns-de-semana de vários
espaços educativos, creche e ATL,
para crianças dos quatro meses
aos onze anos.
Uma das áreas abrangidas pelos
novos desaﬁos da instituição
lagoense será a juventude, apostando no desenvolvimento de
novas valências dirigidas aos jovens e promovendo o voluntariado.
Em declarações ao Jornal Diário
da Lagoa, o Presidente da Direção
do C.S.C.A., salienta que pretende
“lançar as bases para um novo
movimento na Lagoa e na ilha de
São Miguel”, investindo principalmente nos jovens, trazendo os
mesmos para o centro da participação cívica e para a concretização
de ações junto das suas comunidades locais, num formato de voluntariado.
Nos dias 15, 16 e 17 de setembro, o Centro Social e Cultural da
Atalhada, irá organizar a II Feira de
Economia Solidária – ISOS, que assinalará o 20º aniversário da instituição. Este ano, a feira deverá ter
maiores dimensões do que no ano

anterior e durante a sessão solene
de comemoração do aniversário,
será atribuído o título de Sócio Honorário a algumas individualidades
que contribuíram para a consolidação da mesma.
Em termos culturais, o C.S.C.A.
irá dinamizar uma Aldeia de Natal,
dos dias 1 a 10 de dezembro,
criando um mundo de fantasia ligado à temática natalícia, com animação para crianças, jovens e
adultos.
“Não é intuito do Centro Social
e Cultural da Atalhada entrar em
colisão com as atividades desenvolvidas por outras entidades e
muito menos com as atividades
desenvolvidas pela autarquia.
Estas atividades são complementares à oferta de todas as outras

atividades a dinamizar durante o
ano no concelho de Lagoa e contam com o apoio insubstituível da
autarquia. Além do mais, com
estas atividades o Centro Social e
Cultural da Atalhada visa angariar
fundos para a criação de um
Fundo de Emergência Social para
apoiar, na medida do possível,
todos os indivíduos e famílias
cujas situações não são abrangidas
pelos apoios sociais em vigor por
parte da Região e do Município”,
declarou Nuno Martins ao Diário
da Lagoa.
Finalmente, no que diz respeito
à economia solidária, o Presidente
da Direção do C.S.C.A., pretende
anunciar novas áreas que permitirão criar emprego sustentável e
não ﬁcar dependente do ﬁnanciamento público, mas esses projetos
serão anunciados futuramente,
aguardando que todas as condições para o seu lançamento estejam reunidas.
Criado a 17 de setembro de
1997, o Centro Social e Cultural da
Atalhada nasceu da necessidade
de desenvolver esforços, no sentido de promover actividades
sociais e culturais em apoio à população.
Recorde-se que esta IPSS assume-se como uma das maiores
do concelho de Lagoa, empregando mais de meia centena de
funcionários distribuídos nas suas
diversas valências, designadamente: rede de CATL; Creche; Carpintaria;
Cooperativa
de
Artesanato; Pastelaria e Centro de
Convívio de Idosos.
DL/AS

Em 2017 o Centro pretende organizar uma Aldeia de Natal.
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[ OS DE CÁ ] - Padre João José Tavares

Foi um investigador escrupuloso como poucos.

A 13 de setembro de 1862

nascia, na Rua do Vigário, freguesia de Nossa Senhora do Rosário,
Lagoa, o Padre João José Tavares,
sendo ﬁlho legítimo de Manuel
José Tavares Canário e de sua mulher Maria da Glória Tavares.
Muito aplicado nos assuntos
escolares, frequentou o Liceu de
Ponta Delgada e, aos 18 anos,
completou o curso de preparatórios, matriculando-se, então, em
Teologia no antigo Seminário de
Angra do Heroísmo.
Para compreendermos a vida
do Padre João José Tavares, é talvez oportuno situá-lo como um
indivíduo dedicado a quatro causas principais: a administração
pública, a música, a investigação
histórica e o exercício sacerdotal.
No primeiro campo – o da administração pública -, o grande
vigário, que dá nome a uma das
ruas de Nossa Senhora do Rosário, foi presidente da Câmara
Municipal de Lagoa entre 1908 e
1910, servindo a sua população
com toda a sua inteligência e
escrupulosa dedicação, o que lhe
garantiu toda a estima do povo
lagoense.
No campo da música, realce-
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se, em primeiro lugar, que João
José Tavares nasceu no seio de
uma família numerosa, onde persistia um assíduo culto aos assuntos musicais.
Juntamente com o seu irmão
Manuel José Tavares Canário, foi
o responsável pelo aparecimento
de uma nova banda ﬁlarmónica
em 1887, a Sociedade Filarmónica Estrela D´Alva, actualmente
sediada em Santa Cruz, da qual se
tornou o seu primeiro presidente
e para a qual escreve a letra do
hino da padroeira da Filarmónica – N. Sra. da Estrela -, hino
que se canta e se toca até aos
dias de hoje, por ocasião dos aniversários da instituição.
Na área da investigação histórica, era um investigador escrupuloso, como poucos havia,
deixando, para a posterioridade,
uma obra de investigação histórica que é de mérito e de grande
importância: A Vila da Lagoa e o
seu Concelho, publicada já após a
sua morte, por iniciativa da
Câmara Municipal de Lagoa, presidida, na altura, por Francisco
Pacheco Vieira, que achou por
bem garantir que o trabalho do
Vigário não se perdia, “salvandose assim do esquecimento subsídios muito valiosos das coisas e

das pessoas que mais importante
papel desempenharam na fundação e evolução desta Vila” - in trecho da acta da sessão de 1 de
julho de 1940.
A obra compreendeu anos
sucessivos de uma exausta investigação histórica. Dedicou, assim,
toda a sua vida à leitura dos antigos cronistas e historiadores destas ilhas e à exploração dos
arquivos paroquiais e municipais
de Lagoa, recolhendo, progressivamente, todas as notas necessárias que culminaram numa
compilação histórica de grande
valor que ajudou – e ajudará – a
construir a história deste município. Aliás, foi o primeiro trabalho
do género que se publicou acerca
da então Vila da Lagoa e do seu
concelho, o que só o eleva ainda
mais.
Segundo as palavras do Dr. Francisco Carreiro da Costa, outro
ilustre lagoense que, inclusive,
coordenou a publicação póstuma
desta extraordinária obra, “A Vila
Da Lagoa e o seu Concelho” é,
neste particular, um trabalho que
merece de todos nós o maior respeito, pelo benefício que no
campo cultural só por si representa, pelo que a memória do Vigário João José Tavares deverá
ser sempre recordada, por todos
os lagoenses, como um dos maiores beneméritos da sua terra, a
quem por direito cabe o preito da
nossa mais viva gratidão”.
Finalmente, no campo do exercício sacerdotal, em 1883, recebeu ordenação sacerdotal, indo
pastorear nos Remédios da
Bretanha, onde permaneceu três
anos,
transferindo-se,
de
seguida, para a Povoação, onde
permaneceu apenas duas semanas, por ter sido, de súbito, nomeado vigário da Igreja Matriz de
Lagoa, Santa Cruz, a 26 de abril
de 1891.
Nunca descurando as necessidades e o bem-estar do seu rebanho, era um apaixonado nato não
só pela música, mas também pela
poesia e pelo canto, possuindo
igualmente distintos dotes de
oratória.
Foi o último vigário da Igreja
Matriz de Lagoa, onde há um
busto em sua memória, assinando o último assento de baptismo em 1932.
Faleceu a 28 de fevereiro de
1933, deixando, para todos nós,
o legado do homem de causas,
dinâmico, polivalente, meticuloso, trabalhador e incansável
que foi.
JTO
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Legalmente Falando

O espaço que aqui se apre-

senta resulta em parte, da necessidade de melhor informar os
leitores sobre matérias que eventualmente 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!

IRS 2017 - O que mudou

O

imposto sobre o rendi-

mento singular (IRS), sofreu algumas alterações as quais surtirão
efeito já a partir do presente.
Cumpre aqui informar os cidadãos de algumas destas mudanças:
1 - Prazo para apresentação:
Contrariamente ao passado em
que haviam duas fases para apresentação da declaração anual,
agora, tanto os trabalhadores dependentes como os trabalhadores
independentes podem apresentar
a sua declaração anual de IRS no
período único que medeia entre 1
de abril e 31 de maio de 2017.
Ora, quanto mais cedo o contribuinte apresentar a sua declaração, mais cedo poderá receber o
devido reembolso tributário, se a
ele tiver direito.
2 - Dispensa de apresentação:
Os contribuintes que em 2016,
são titulares de rendimentos provenientes da categoria A (trabalhadores
assalariados)
ou
categoria H (pensionistas), e que
auferiram até 8.500,00 euros,
estão dispensados de entregar
declaração de IRS, caso não tenham sido sujeitos a retenção na
fonte ou que a veriﬁcar-se o recebimento de pensão de alimentos,
tal valor não exceda o montante
de 4.104,00 euros. Os casais que
optarem pela tributação conjunta, não estão à partida dispensados de apresentar a declaração
anual.
3 - Declaração automática:
Quando os contribuintes acederem ao portal das ﬁnanças para
submeterem a sua declaração
anual, irão constatar que a
mesma encontra-se pré-preenchida com os rendimentos declarados por estes ou pela sua
entidade empregadora, bem
como as deduções apuradas em
sede de despesas validadas. No
entanto, este automatismo está limitado aos contribuintes sem ﬁlhos dependentes, que tenham
pago pensões de alimentos ou re-

cebido e ainda que tenham obtido rendimentos de outra natureza que não do trabalho, não
estão totalmente abrangidos. O
contribuinte pode sempre retiﬁcar ou reclamar da liquidação provisória que é feita pela
Autoridade Tributária, através dos
elementos que lhes foram dados
a conhecer.
4 - Tributação conjunta: Os unidos de facto poderão apresentar
uma declaração em conjunto,
caso esta seja mais favorável à
gestão tributária do agregado familiar.
5 - Quociente Familiar: O quociente familiar foi uma novidade
introduzida em 2005, para tributação do rendimento do agregado
familiar que, grosso modo, visava
a divisão do rendimento sujeito a
imposto por todos os membros
do agregado familiar, metade
para o casal e 0,3 para cada dependente. Em 2017, abandona-se
o quociente familiar, substituindose por uma dedução direta por
cada ﬁlho dependente no valor de
€550,00 euros.
6 - Deduções: Existem algumas
novidades quanto às deduções
admitidas ao rendimento coletável referente a 2016. Torna-se
possível deduzir as despesas tidas
com animais domésticos (veterinário) juntamente com as despesas de restauração, hotelaria,
mecânicos, cabeleireiros e esteticistas, bem como as refeições escolares que podem ser deduzidas
como despesas de educação.
7 - Tributação do alojamento
local: A tributação do rendimento
obtido com o alojamento local foi
alterado de 15% para 35%.
Numa edição posterior, continuaremos a desenvolver questões
relativas à declaração de IRS, nomeadamente, a explicação de alguns conceitos e deduções
realizáveis.

Hélder Pimentel Medeiros
Advogado
helderpimentelmedeiros@gmail.com
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Elevação a cidade trouxe alguns benefícios à Lagoa
O Jornal Diário da Lagoa foi

lagoenses de ambos os sexos e
das mais diversas faixas etárias.
às ruas da cidade de Lagoa, noAs perguntas feitas cingirammeadamente às freguesias de se sobre o balanço destes cinco
Santa Cruz e Nossa Senhora do anos que já se passaram desde
Rosário, inquirir os seus habi- a elevação da vila a cidade, mas
tantes acerca do balanço que também se destacavam alguma
fazem dos cinco anos de mudança sonante e se tinha,
cidade.
de facto, ao ﬁm de algum
Foram questionados vários tempo, valido a pena a altera-

ção do estatuto.
De uma forma geral, os habitantes inquiridos assumiram
uma postura de neutralidade,
não notando mudanças de
maior, queixando-se, porém,
alguns da falta de infraestruturas e de serviços que deem
dimensão à cidade e da subida
de impostos que a seguiu.

Estas foram as questões colocadas aos habitantes
das duas freguesias que constituem a Cidade de
Lagoa:

- O balanço de elevação a cidade ao ﬁm de cinco
anos é positivo?
- Que mudanças acha que o estatuto trouxe?
- Valeu a pena, após cinco anos, essa mudança de
estatuto, ou tudo deveria ter ﬁcado como estava?

Rosa Medeiros – 43 anos
- Não tenho razão de queixa, mas ainda
falta qualquer coisa (bombeiros, centro de
saúde útil, etc)
- Neutra.
- Gosta muito do trabalho da edil.

Carlos dos Santos – 37 anos
- Nunca concordei que tivesse sido cidade,
porém acredito que nos próximos 5 anos o
poder local fará os investimentos certos
para repor e dotar a cidade dos serviços mínimos necessários, tais como bombeiros e
reforço policial a condizer com uma cidade.
- Além da imagem virtual que o município
ganhou, não considero que tenha havido
melhorias substanciais a condizer com a
passagem de Vila a Cidade. Estou certo que
o próximo executivo camarário fechará o
dossier “João Ponte” e chamará a si novos
projetos que poderão fazer catapultar a
Lagoa para o título de cidade que agora
possui.
- Sugiro que o aproveitamento da rede viário no sentido eixo norte-sul, bem como a
reordenação do tecnoparque, serão soluções importantes para atrair investimento
externo em concreto e não o de promessas
que ﬁcam no papel. A recuperação do património ediﬁcado entre os quais a Fábrica
do Álcool, este que poderá ser um centro
educacional multi-geracional atendendo ao
número de artes e ofícios existentes no concelho. Por outro lado, estando os Açores na
rota emergente do turismo é urgente a
Lagoa ter uma unidade hoteleira centralizada que dê volume e massa crítica na
cidade.

Teresa Furtado – 42 anos
- Nem positivo nem negativo. Mais positivo,
embora falte apoio ao comércio – sobrecarga ﬁscal, falta de estacionamento e falta
de atividades para atrair turismo.
- O estatuto de cidade não trouxe nada,
tudo continuou como antes.
João Carlos Cabral – 69 anos
- Acho bem! Pelo estatuto não houve alterações, mas a edil tem feito um bom trabalho, embora a Lagoa não tenha dimensão

de cidade.
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Suéli Ferreira – 29 anos
- O balanço é muito negativo. Apenas os impostos aumentaram, de resto mais nada
mudou. A Lagoa não tinha dimensão para
ser cidade, a nível de serviços.

Rosa Coelho – 70 anos
- Nem positivo nem negativo, mas o cenário
atual não é bom. Tem dimensão de cidade,
mas tinham de fazer muito mais com o estatuto de cidade.

Roberto Melo – 32 anos
- O balanço é neutro, depois da elevação
não se veriﬁcaram grandes desenvolvimentos, apenas se aumentaram os impostos.
- Não há diferença (infraestruturas, etc),
está tudo igual.
António Bizarro – 66 anos
- O balanço é muito negativo, sendo que o
benefício foi só para alguns.
- Não se vê alterações, apenas aumentaram-se os impostos.

Helena Furtado
- Neutro. Não há nada positivo. No lado negativo, na realidade, o aumento de impostos que houve não foi consequência da
mudança de estatuto.
- Não há melhorias: sem bombeiros, com
um centro de saúde que fecha às 16h00,
etc. Está mais morta de inverno à noite e ao
domingo de tarde.
Sílvia Miranda Coelho – 37 anos
- Neutra – com pontos negativos e positivos.
- Aposta nos jovens aumentou, eventos culturais (Festival LagoaComvida)
- A edil tem feito um bom trabalho.

Edmundo Machado – 54 anos
- Positivo (a Igreja de Santa Cruz ﬁcou a ganhar com isso, a junta de freguesia também
tem feito algo). A limpeza das ruas.
- Fizeram muito bem. “Acho que é mesmo
uma cidade a sério”.

Nicole Medeiros – 18 anos
- Positivo. Houve melhorias: concelho mais
limpo, renovação das piscinas e aposta nas
renovações dos espaços, o projeto Lagoa de
Flores é muito interessante.
- Se não houvesse estatuto, não fazia
grande diferença.

Filomena Sousa – 60 anos
- Positivo, por causa do que têm feito de
eventos e iniciativas.
- A elevação beneﬁcia a Lagoa e foi uma boa
opção.

Nuno Maiato – 41 anos
- Positivo, porque está-se a começar a dar
os primeiros passos para se consolidar o
projeto da cidade.
- São necessários muitos anos para se formar uma cidade. Só daqui a anos é que ve-

O Jornal Diário da Lagoa ouviu

igualmente a presidente da Câmara
Municipal de Lagoa, Cristina Calisto
Decq Mota, que realçou os frutos
dos últimos cinco anos da Lagoa
como cidade.
Nesta entrevista, a autarca destaca que o estatuto de cidade se
consolidará ao longo dos anos,
reforçando a localização estratégica
da Lagoa como fator diferenciador.
A edil fala numa cidade que olha
para o futuro sem esquecer o seu
passado, sendo a Lagoa rica em tradições históricas e ainda hoje comemoradas.
Em termos económicos a Presi-

remos a verdadeira cidade.
- Se justiﬁcou a elevação. É necessário esperar para que a cidade amadureça.
João Manuel Cabral Arruda – 50 anos
- Positivo. Foi uma grande mudança do passado, mudou-se muito, trouxe nome ao
concelho. Trouxe movimento, mais movimento. Podia haver mais, mas o contexto
económico não ajuda.
- Justiﬁcou-se a elevação a cidade.

José Ventura – 54 anos
- Positivo, nós estamos no meio de tudo.
Não nos falta nada. A Lagoa cresceu 3x mais
do que aquilo que era.
- Justiﬁcou-se. Os impostos aumentaram
(IMI, Água), mas vale a pena.

Teresa Soares – 67
- Positivo, mas há um problema: a Praça da
República é pouco ativa de Verão. Deveria
haver mais dinamismo noturno em Santa
Cruz.
- O ambiente melhorou. A limpeza é boa,
existe uma boa qualidade de vida.
- Justiﬁcou-se a elevação.
António Lopes – 71
- Negativo, porque não tem serviços para
isso (bombeiros, por exemplo).
- Não se justiﬁcou.
- Apenas os impostos aumentaram.

dente da Câmara destaca os benefícios ﬁscais a quem escolhe a Lagoa
para investir, assim como a redução
de taxas, sendo uma cidade em
franco crescimento.
A autarca reconhece os desaﬁos
com que a Lagoa está confrontada,
em vários setores, sendo que as
preocupações da população, são
também preocupações da edilidade.
Por outro lado, a aposta continua
a ser a de olhar para o futuro, por
isso, vários projetos serão desenvolvidos a curto e médio prazo, que
contribuirão para o crescimento do
concelho, a todos os níveis.
(Ler entrevista páginas 9 e 11)
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Lagoa assinala a 11 de abril o 5º aniversário de elevação a cidade

Cristina Calisto Decq Mota, presidente da CML.
- Quais são os benefícios atuais
da cidade de Lagoa?
Como sempre reﬁro, a cidade é,
acima de tudo, um estatuto que
tende a consolidar-se ao longo dos
anos e dele decorrerão benefícios.
A Lagoa estrategicamente é uma
cidade bem localizada de fácil
acesso a Ponta Delgada, Ribeira
Grande e Vila Franca do Campo,
dispondo de vias rápidas com condições de excelência, pelo que ir
ao concelho vizinho e voltar à
Lagoa tornou-se muito rápido. É
uma cidade segura, onde a criminalidade não é um fator de risco
que condicione as pessoas a cá
residir ou visitar. Geograﬁcamente
localizada junto ao mar, é uma
cidade apetecível para se viver e
que apresenta uma clara qualidade de vida, também resultado
dos bons espaços e equipamentos
que detém, nomeadamente as
suas zonas balneares, trilhos
pedestres ou os seus equipamentos culturais e desportivos, bem
como do conjunto de bons serviços que detém, destinados a servir
a população, evitando, assim, a
deslocação dos lagoenses a outros
concelhos para resolver a sua vida.
Dispõe de boa gastronomia claramente bem representada nos restaurantes locais. É uma cidade
desenvolvida em termos desportivos e que oferece diferentes modalidades que não se limitam ao
futebol, como é disso exemplo o
xadrez, o basquetebol, o judo, o
karaté, o futsal, o ténis, o motocross, o ciclismo, a natação, a patinagem e o rally, onde a cidade,
este ano, se viu representada no
maior evento de desporto automóvel – o Azores Airlines Rally,
com a realização da prova especial
Lagoa Stage, um marco histórico

conseguido depois de muitos anos
de reivindicação e que acredito
que a aceitação do desaﬁo proposto à organização o ano passado
para a sua realização na Lagoa
resulta também do facto de sermos uma cidade. Por outro lado, a
Lagoa é, também, uma cidade rica
em tradições históricas que se
mantêm no tempo e no espaço,
como seja a cerâmica, os seus edifícios arquitetónicos históricos, as
festas do Divino Espírito Santo, as
Festas em honra dos santos
padroeiros, em honra de Santo
António, e também ao nível de
eventos que, anualmente, a autarquia proporciona aos seus munícipes. A cidade de Lagoa oferece
ainda benefícios ﬁscais e redução
de taxas a quem nela investe. No
âmbito do Regulamento Lagoa
Investe há redução de taxas até
40% e, em algumas zonas, estão
mesma isentas em construção de
habitações coletivas, loteamento,
ﬁxação de comércio, indústrias e
serviços, bem como ediﬁcações
destinadas a atividades turísticas,
sendo disso exemplo a zona de expansão do Tecnoparque. De referir
ainda que é uma cidade virada
para a Ciência e Tecnologia que
detém o Observatório Geotérmico
e Vulcanológico dos Açores, o
Expolab e o Nonagon que tem potenciado uma dinâmica diferenciadora à cidade virada para as novas
tecnologias e para a captação de
empresas que potenciam o desenvolvimento futuro de uma Smart
City virada para o conhecimento
cientíﬁco, características que nos
levam a deﬁnir como sendo uma
cidade em franco crescimento.
- Segundo a opinião dos lagoenses das freguesias de Santa Cruz
e Rosário, falta reforço policial e
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um serviço de bombeiros, concorda?
O reforço policial é uma reivindicação que a Câmara Municipal de
Lagoa já faz há muitos anos, mas,
nesta matéria que não está sob a
alçada da Câmara Municipal, não
tem sido possível ver esta reivindicação resolvida por parte do
Ministério de Administração Interna. No entanto, e os últimos
dados, apresentados em Conselho
Municipal de Segurança, indicam
que o índice de criminalidade é
menor, quando comparado com
outros concelhos, e que, apesar da
falta de reforços policiais, veriﬁcase que as estratégias de intervenção adotadas pela P.S.P de Lagoa
são positivas e, por isso, de salutar
o bom trabalho que a P.S.P realiza
diariamente em prol da segurança
da cidade. Em relação ao serviço
dos Bombeiros, considerando as
condições geográﬁcas e de acessibilidades já referidas, os atuais
serviços prestados pela Associação
Humanitária dos Bombeiros
Voluntários de Ponta Delgada têm
sido muito positivos, sem existir
relatos que evidenciam essa
necessidade.
Os serviços prestados são, praticamente, realizados em 10 minutos,
que é o tempo de distância entre
a Lagoa- Ponta Delgada, evidenciando uma colaboração muito eﬁciente.
- No que diz respeito ao Turismo,
muitos lagoenses acreditam que
a Lagoa deveria ter uma unidade
hoteleira centralizada e mais atividades para atrair os mesmos, o
que pensa?
Naturalmente que, havendo uma
unidade hoteleira no centro da
cidade seria motivo de satisfação
para todos e um contributo para o

desenvolvimento turístico da
cidade, mas também é verdade
que muitos alojamentos locais privados e pequenas unidades de
qualidade estão a surgir. Dada a
nossa conﬁguração urbana, tendencialmente, o interesse é que
nasçam estas mesmas unidades
mais próximas da orla costeira e
junto ao mar. Esta também seria
um ótimo destino a dar à antiga
fábrica do álcool caso existissem
condições da parte de privados
para o fazer. No entanto, a existência de uma grande unidade hoteleira não é o mais crucial em
termos de desenvolvimento turístico, porque a cidade de Lagoa não
tem que ter a mesma conﬁguração das outras cidades. Deve seguir o seu caminho orientado por
aquilo que atualmente orgulha a
Lagoa. Por isso, apostar no potencial do alojamento local e turístico
é o caminho certo. Aliás, nesta
matéria, denota-se um grande número de investimentos em alojamento local no concelho, por ser
uma tipologia de alojamento turístico igualmente seguro. Falando
em números, em 2015 foram
licenciados 23 pedidos e em 2016
foram autorizados 19. Por outro
lado, veriﬁca-se que, estatisticamente, o tempo de estadia num
alojamento local ou rural é quase
o dobro do tempo do alojamento
em hotéis, o que signiﬁca que o retorno económico é igual para um
concelho. Assim sendo, podemos
aﬁrmar que a Lagoa tem seguido
o caminho certo. Aliás, nos próximos anos veriﬁcar-se-á um crescimento a este nível atendendo a
que deram entrada na Câmara
Municipal projetos ligados à hotelaria de grande qualidade e que
acreditamos que serão bons equipamentos que darão a alavanca no
desenvolvimento económico e turístico da Lagoa e que serão devidamente anunciados.
- A falta de estacionamento e de
a ti v i d a d e s , n o m e a d a m e n t e
algum dinamismo noturno, também foi levantado pela população. São projetos a ter em conta
no futuro?
Todas as reﬂexões/ comentários
realizados pela população constituem alicerces base para a constituição de políticas municipais que
visem o desenvolvimento futuro
da cidade. Logo, são duas questões a ter em consideração para o
futuro. No que diz respeito às atividades e dinamismo noturno da
cidade, da parte da autarquia,
penso que, nos últimos anos, há

uma clara melhoria a este nível na
cidade. A Lagoa tem efetivamente
crescido ao nível de eventos realizados com destaque para alguns
que são feitos com qualidade, nomeadamente a Festa Branca do
Convento, o Mercadinho de Natal,
o Festival Lagoa Bom Porto, o Festival Lagoa ComVida e as Festas
em honra de Santo António que
são já uma referência no cartaz da
cidade. No entanto, esta é uma
resposta que terá que ser dada
por privados, onde para este género de investimento e na qual os
benefícios ﬁscais aqui já referidos
são também um estímulo criado a
este nível. Acredito que é uma
questão de tempo e veremos a
curto prazo este género de investimentos na cidade. No que se
refere ao estacionamento é claramente um projeto tido em consideração pela autarquia e, neste
sentido, já temos uma equipa de
colaboradores autárquicos a estudar possíveis soluções que minimizem
o
problema
de
estacionamento no centro da
cidade.
- A maioria das pessoas entrevistadas salienta o facto dos impostos terem aumentado pela
elevação da Lagoa a cidade. Será
esse o maior entrave da Lagoa se
ter tornado uma cidade?
Estas aﬁrmações não correspondem à verdade. A Lagoa ao transformar-se em cidade ganhou um
estatuto e, com ele, a possibilidade de aderir a programas/ candidaturas dirigidas apenas às
cidades. Não existem quaisquer
desvantagens. Desde que a Lagoa
se elevou a cidade em 2012, os impostos e as taxas não aumentarem. A título de exemplo, o
Imposto Municipal Imóvel mantém-se igual nos 0,3% desde 2005
e ainda aderimos a uma redução
da taxa do imposto municipal
sobre imóveis para agregados que
detêm descendentes a seu cargo,
dos quais beneﬁciam 1194 agregados familiares. Entretanto, não se
assistiu a subidas de quaisquer
taxas municipais, muitas das quais
mantivemos e outras até diminuímos, como é o caso da redução de
taxas de licenciamento que vão
até aos 40% e nalguns locais estão
isentos e também da tarifa de
água para famílias numerosas. São
exemplos de "impostos" e que na
Lagoa beneﬁcia quem aqui reside.

... (continua página 11)
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VOZ DO PASSADO - A IMPRENSA
LAGOENSE ANTIGA | 06

Por: RoberTo MedeirOs

A imprensa lagoense antiga editada

neste concelho ajuda-nos a entender a
evolução urbana das suas vilas e freguesias ao longo dos tempos. Hoje daremos
disso conta através de notícias divulgadas
em 1904 pelo antigo jornal “O Lagoense”
e em particular de variada actividade social privada ou camarária relacionada com
Água de Pau.

Da Nossa Carteira
- Em vilegiatura (veraneio), seguem hoje
para Agua de Pau os Srs. António Jacinto
da Silva e Victorino d´Oliveira Martins.
Para a Caloura o Sr. Carlos d´Arruda Quental. Para a Galera irá quarta-feira o Sr. Guilherme Gouveia Fragoso, para as Furnas o
Sr. Francisco D´Amaral Almeida.
- Hoje é a popular romaria á Caloura, lugar
de Agua de Pau, havendo ali festa a Nossa
Senhora das Dores, na ermida do mesmo
nome.
In Jornal O Lagoense. Páginas 2. Número
31, Ano I (31 de Julho de 1904). Lagoa –
Açores

OFFICIAL
Camara Municipal da Vila da Lagoa
Sessão de 10 de Setembro de 1904
(...) Informou o Sr. Presidente que o Procurador encarregado dos negócios do Exmo.
Sr. Marquez de Jácome Corrêa, em Agua
de Pau, o procurar em um dos dias d´esta
semana para lhe participar que aquele
Exmo. Titular da sua propriedade cedia,
gratuitamente á Camara, o terreno pedido
para restabelecer o transito na estrada denominada Caminho da Lomba d´Agua de
Pau. A Camara encarregou a Presidência
de agradecer aquele Ilustre Titular a sua
tão importante e útil oferta, anuindo generosamente ao pedido que esta mesma
Camara lhe ﬁzera; e ﬁnalmente encarregou o Sr. Vereador Araújo de mandar fazer
os serviços necessários, para que em
breve ﬁque aquela estrada em condições
de serventia.(...)
O Secretario da Camara – João Baptista
Ferreira
In Jornal O Lagoense. Páginas 3 e 4. Número 37, Ano I (18 de Setembro de 1904).
Lagoa – Açores
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EDITAL
A Camara Municipal do Concelho da
Lagoa:
Faz saber que não se tendo realizado no
dia 11 do corrente mês a arrematação dos
impostos que dizem respeito ao lugar
d´Agua de Pau, abaixo mencionados, sairão novamente á praça, em frente da casa
da extinta Camara daquela localidade, no
dia 26 do mesmo mês, pelas 10 horas da
manhã, com abatimento da quinta parte
do preço da última arrematação: O imposto indirecto de 11 rs. em quilograma de
carne de vaca ou porco. 9 rs. em quilograma de carne de carneiro e 4 rs. em quilograma de carne de cabra que se abater
para consumo publico d´Agua de
Pau........80$000
O imposto indirecto de 200 rs. em cada cabeça de vaca ou boi, que se abater no matadouro de Agua de Pau, para consumo
publico. 100 rs. em cada vitela, - 130 rs. em
cada porco, - 60 rs. em cada carneiro e 50
rs. em cada cabra...........16&000
Taxas pela ocupação das tilhas no mercado
de peixe d´Agua de Pau.....72$100.
Para geral conhecimento se passou o presente e idênticos para serem aﬁxados nos
lugares do estilo e publicados pela imprensa.
Vila da Lagoa, 17 de Dezembro de 1904.
Eu, João Baptista Ferreira, secretário da
Camara, o subscrevi.
O presidente da Camara – Clemente António de Vasconcellos.

EDITAL
A Camara Municipal do Concelho da
Lagoa:
Faz saber que no dia 26 do corrente mês,
pelas onze horas da manhã, em frente da
casa da extinta Camara do lugar d´Agua de
Pau, sairá á praça, em partes, para serem
arrematados por quem mais der do preço
que for anunciado no acto da praça, os
materiais que pertenciam ás casas expropriadas e demolidas, para o alargamento
da rua do Barracão, daquela Localidade,
que constam de traves, barrotagem, tabuado, telha, pedra de cantaria e alvenaria
que sobejar das respectivas obras.
Para constar se passou o presente e idênticos para serem aﬁxados nos lugares do
estilo e publicados pela imprensa.
Vila da Lagoa, 17 de Dezembro de 1904.
Eu João Baptista Ferreira, secretario da Camara, o subscrevi.
O Presidente da Camara – Clemente António de Vasconcellos.
In Jornal O Lagoense. Páginas 2 e 3. Número 50, Ano I (25 de Dezembro de
1904). Lagoa – Açores

Emanuel no Lagoa Bom Porto
Emanuel será o cabeça de cartaz do Fes-

tival Lagoa Bom Porto – Festa em honra de
S. Pedro Gonçalves, que decorre entre 16 e
18 de junho, sendo que a sua atuação está
prevista para o dia 16 de junho, no Porto
dos Carneiros.
Mais uma vez e como já é tradição há dez
anos, a Câmara Municipal de Lagoa em colaboração com os pescadores da cidade celebra as festividades em honra do padroeiro
dos pescadores, S. Pedro Gonçalves Telmo.
Este festival para além da sua componente
religiosa, destaca-se igualmente pela sua
animação musical e pela sua boa gastronomia.
Todos os anos, este evento mobiliza um
crescente número de pessoas ao Porto dos
Carneiros para participarem nestas festividades que, de ano para ano, têm ganho
uma relevância cada vez maior, sendo considerada já uma das grandes festas da cidade, por ter um ritual muito próprio. A
autarquia lagoense ao apoiar estas festividades pretende dar ênfase às tradições da
cidade com o objetivo de manter vivas as
tradições religiosas da cidade e de promover um cartaz cultural, que atraia muitos visitantes ao concelho.
Emanuel começou a dedicar-se ao mundo
da música em 1973, numa escola especializada em guitarra clássica. Entre 1974 e
1979 aposta na formação em música clássica, assumindo, posteriormente, a música

como a sua única atividade proﬁssional,
chegando a dirigir pequenas orquestras, dedicando-se ao ensino musical e tocando em
vários bares. No ano de 1992, o artista assume-se como intérprete e assume o seu
primeiro disco, conquistando a primeira
platina em 1994 com o álbum “Rapaziada,
Vamos Dançar” e no ano seguinte torna-se
num fenómeno de popularidade com o
álbum “Pimba, Pimba”, ﬁcando este álbum
igualmente muito conhecido no Brasil. O
cantor ao longo da sua carreira já lançou
muitos álbuns, que ﬁzeram muito sucesso
entre o público, nomeadamente o público
português, podendo ser considerado um
ícone da música portuguesa atual.
DL/CML

A minha prima voltou

Como uma mãe, da seca sentes dores
Não podes ver, o amarelo da desgraça
Tu és como, uma nova geração
Rodeada, de aromas e ﬂores
Acarinhando toda a terra, com tua graça
Florindo; tudo aquilo, que por ti passa
O verde é a cor, do teu coração.

João Silvério Sousa

Primavera, linda e colorida
Gemendo de saudade me arraso
Iluminada, princesa viajante
Vaidosa, linda e convencida
Te guardei, como ﬂor num lindo vazo
Todos os dias e horas, sem atraso
Notava, que estavas mais ﬂorida.

A prima mais alegre, das primas
Abrindo, seus braços dourados
Recolhendo, a semente mais distante
Cantando, teus versos e tuas rimas
Nos teus braços, todos são agasalhados
Nas montanhas, jardins e prados
Deixas tudo, lindo e verdejante.

Andas nove meses, viajando
Pelo mundo, por todos os países
Primavera linda, cheia de cores
Com saudades, ﬁcamos guardando
Teu encanto, tuas raízes
Para que faças, nascer felizes
As sementes, que se vai semeando.

Dedico, a ti primavera
Este poema, cantando
Cultivando, o meu jardim
Ver as ﬂores, quem me dera
Que da terra, vem brotando
Sempre com amor, as cuidando
Para que nunca, te esqueças de mim
Me despeço de ti, com amor
Primavera, de mil cores
Te apertando, ao coração
Teu brilho, traz aroma e cor
Por seres, a rainha das ﬂores
Neste jardim, dos açores
Tudo, te entregamos na mão.
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Lagoa - 5 anos de Cidade
Foto: DL

(... cont. entrevista)

- De que forma vão comemorar
o aniversário da cidade de
Lagoa?
À semelhança do ano transato,
assinalaremos o dia do aniversário da cidade com uma alvorada
e entoação de hinos pelas ﬁlarmónicas Estrela D’Alva e Lira do
Rosário, e a tarde este dia, será
dedicada a todas as crianças do
concelho, oferecendo a possibilidade das mesmas integrarem
várias atividades de animação infantil que decorrerão na tarde do
dia 11 de abril no polivalente da
Vila de Água de Pau, na Praça da
República Portuguesa (antiga
Praça Velha) em Santa Cruz e na
Praça de N. Sra. Da Graça, na freguesia do Rosário e no âmbito
desportivo uma caminhada alusiva a esta efeméride. Ao longo
do mês de abril temos previstas
igualmente várias iniciativas culturais e desportivas que assinalam a celebração desta
efeméride, nomeadamente a IX
Feira do Livro alusivo ao tema
Alma Mater que acontece entre
o dia 1 de abril a 30 abril e na
qual estão previstas várias exposições nomeadamente de João
Ramos, Catarina Alves, Avelina
da Silveira e de Victor Almeida,
bem como a apresentação da
obra Resta Saber se vale a pena
de Nuno Rafael Costa e um concerto de primavera com reportório de música clássica de Brígida
Natália Ferreira e outro alusivo
ao 25 de abril com o Grupo de
Cantares Tradicionais de Santa
Cruz. A 6 de abril, recebemos no
trilho da Janela do Inferno o Festival Tremor, bem como a 22 e 23
de abril o Açores Challenge de
Patinagem Artística 2017, ambas
as iniciativas realizadas com o
apoio camarário. O Prémio Liberty Seguros, prova de ciclismo,
realiza-se também na Lagoa de
29 de abril a 01 de Maio. A celebração estende-se no mês de
Maio com a realização da Feira
Eva Dream – Florir Portugal –
Lagoa das Flores que terá lugar
na Praça de N. Sra. Da Graça

entre os dias 13 e 14 de Maio e
que promete muita animação
musical, contando com a participação de ﬂoristas e artesãos locais.

- Quais são os projetos futuros
para o concelho de Lagoa?
São vários os projetos para o
Concelho de Lagoa que queremos ver desenvolvidos a curto e
médio prazo e que, não tenho
dúvidas, contribuirão para o
crescimento do concelho a todos
os níveis e para o consequente
bem-estar e qualidade de vida
da população local. O Mercado
Municipal, a ciclovia da Lagoa e
a requaliﬁcação da baixa de
Santa Cruz são três projetos que
estão a ser desenvolvidos e que
tudo estamos a fazer para que os
mesmos possam arrancar em
breve. Por outro lado, esperamos igualmente que o Governo
Regional dos Açores apresente
este ano o projeto da tão aguardada requaliﬁcação do Porto dos
Carneiros, uma obra que os pescadores lagoenses há muito reivindicam e anseiam e que é
fundamental para resolver os
problemas de estrangulamento
daquele porto. A adaptação do
Cine Teatro Ferreira da Silva que
queremos devolver à comunidade já no próximo mandato.
A criação do Museu da Lagoa
num projeto que agregue todos
os núcleos museológicos existentes no concelho é o principal
destaque na área da cultura para
os próximos anos. Já no âmbito
desportivo temos como ambição
e a médio prazo adaptar o Polidesportivo da Atalhada a pavilhão desportivo para colmatar a
lacuna que existe de treinos de
diversas modalidades desportivas do concelho. Por outro lado,
esperemos igualmente que o
Governo Regional avance com os
restantes blocos do Nonagon na
zona de expansão do Tecnoparque que, no futuro, não tenho
dúvidas, será uma zona de referência do concelho.
DL
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Gilberto Rodrigues Furtado:
a pessoa, o trabalho e a obra

A A 1 de abril de 1942 nascia

na freguesia de Nossa Senhora do
Rosário, no concelho de Lagoa, o
ilustre empresário e árduo trabalhador Gilberto Rodrigues Furtado.
Filho de Augusto da Costa Furtado e de Maria Laura Rodrigues
Cardeal, o “Sr. Gilberto”, como era
popularmente aclamado e conhecido por todos, sempre cativou
nos outros a simpatia e a alegria
com que se lhes dirigia diariamente.
Homem de causas, de valores,
de princípios morais e adepto da
social-democracia, Gilberto Rodrigues Furtado manteve-se sempre
ﬁel à sua condição de humilde
servo da sua terra, estando,
durante toda a sua vida, ao serviço
do seu povo, não manifestando
nunca qualquer tipo de ódio ou de
tristeza que o resvalassem para a
antipatia – por outras palavras, a
boa disposição com que recebia o
seus clientes ou com que cumprimentava os seus pares, sempre foi
um dado adquirido na sua longa e
repleta vida.
Pessoa de poucas palavras, mas
um excelente ouvinte – algo que,
nos dias que correm, é cada vez
mais raro -, tinha muitos amigos:
amigos clientes, amigos fornecedores, amigos emigrantes no Canadá e nos EUA, amigos de
infância. A relação que mantinha
com a sua clientela era muito própria do tipo de empresário que
era: próximo do seu público, trabalhador, honesto e com uma
grande vontade de prestar um
bom serviço, de auxiliar quem o
procurava.
Depois de terminar a quarta
classe, começou desde logo, aos
12 anos, a trabalhar na loja do Sr.
Mariano Soares (patrão e amigo).
Era empregado de voltas. Passava
por determinadas ruas, a saber o
que é que as pessoas precisavam.
E depois ia, juntamente com
outros rapazes, fazer as entregas
nas canastras. Levou dois anos
como empregado de voltas e depois passou para o balcão, estando
aí 17 anos.
Mais tarde, surge a chamada
“Loja do Gilberto” - no local onde
é hoje a Furmatec -, então antigos
correios. Fundada a 1 de dezembro de 1971, começou a mesma
pela venda de louça variada, de
vidros e utilidades – era, aliás, esta
a base da sua publicidade. Apareceram depois os electrodomésticos. Foi o Sr. Gilberto o primeiro
comerciante na Lagoa a vender

colchões de molas, fogões a gás e
frigoríﬁcos, o que na altura foi
uma inovação, exercendo estes
produtos, naturalmente, um magnetismo especial sobre as pessoas.
Sem nunca ter tirado férias durante toda a sua vida, e trabalhando arduamente sete dias por
semana, Gilberto Rodrigues Furtado é um modelo de trabalho, de
disciplina e de dedicação. Longas
e suadas foram as noites em que
percorreu diversas casas, a ﬁm de
consertar, por exemplo, fogões
avariados ou esquentadores, uma
vez que já havia tirado um curso
para o efeito. Deitava-se a horas
imprevisíveis, auxiliando todos os
que lhe requeriam ajuda. E
ajudava com gosto e dedicação,
como poucos.
Numa altura em que se celebra
o 424º aniversário da freguesia de
Nossa Senhora do Rosário, é oportuníssimo relembrar que, para
além do seu negócio, este ilustre
lagoense também se dedicou à
causa política e social, tendo sido,
com destacado mérito pela sua
popularidade e aclamação, o primeiro presidente da junta desta
freguesia após o 25 de abril de
1974, onde deixou obra feita: a
antiga sede – que foi a primeira,
aliás – da junta de freguesia, tendo
sido uma obra fundamental, e a
colocação do relógio na igreja,
obra que, igualmente, visionou,
planeou e acabou por concretizar.
Persistente, nunca desesperou

face às diﬁculdades e sempre,
sempre lutou em prol dos interesses da sua terra, embora, por
opção pessoal, só tenha ﬁcado à
frente dos destinos da Junta de
Freguesia de Nossa Senhora do
Rosário durante um mandato.
Nutrindo um amor especial pelo
seu partido, o Partido Social Democrata, havia uma mistura entre
o Sr. Gilberto político e o Sr. Gilberto comerciante. As pessoas
procuravam-no constantemente
na loja ou noutro local. Inclusive,
quando foi construída a primeira
sede da junta (no seu único mandato), escassos eram os fundos
para transportes e era ele, na sua
carrinha, que ia buscar tijoleira,
madeira, fazendo árduos serões
dedicados a trabalhar ali com os
restantes trabalhadores. Mais do
que um chefe: foi um líder, um
homem de princípios e valores,
um exemplo a seguir.
Tendo estado, durante toda a
sua vida, ligado ao seu negócio, foi
homenageado, em 2009, pelas comemorações da Câmara Municipal
de Lagoa, em abril, com a medalha
da câmara e, em 2010, foi homenageado postumamente pela
Junta de Freguesia de Nossa
Senhora do Rosário.
Homem dinâmico e de ideias
próprias, faleceu a 16 de setembro
de 2009.
JTO
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O Clube de Patinagem de Santa

Cruz, atual campeão regional e de
São Miguel, organiza a 6.ª edição
do Açores Challenge, um torneio
aberto à participação de todos os
atletas de Patinagem Artística de
São Miguel, divididos pelos oito
clubes existentes.
Como tem vindo a acontecer nas
anteriores edições na Povoação,
Maia, Ponta Garça, Ribeira Grande
e Ginetes.
O torneio tem como objetivo
levar a modalidade a várias localidades da ilha, aumentar o ritmo

competitivo dos atletas e preparálos para as provas oﬁciais regionais
e nacionais.
Para a 6.ª edição o objetivo é
inovar o torneio, sendo que as inscrições estão abertas ao território
nacional e internacional. Embora
as inscrições terminem a 12 de
abril, já é sabido que esta sexta
edição contará com a presença de
patinadores de topo da Rolarsky,
equipa que virá de Lisboa.
O Açores Challenge irá se realizar
na cidade de Lagoa nos dias 21, 22
e 23 de abril de 2017.

Lagoa no pódio em Roma
Fotos: DR

Lagoa recebe
“Azores Challenge”
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O jovem patinador Daniel

Moniz, do Clube de Patinagem de
Santa Cruz, foi 1º classiﬁcado no
Torneio Internacional de Roma –
Itália’17. Recorde-se que Daniel
Moniz havia participado em outubro de 2016 na Taça de Itália e
havia conseguido o 3.º lugar. Por
seu turno, Lia Raposo, que parti-

cipou pela primeira vez no torneio, conseguiu o segundo lugar.
Os dois atletas lagoenses participaram em fevereiro, a convite
da Federação Italiana de Patinagem Artística, nesta competição
internacional na capital do país
que é o líder da patinagem artística a nível mundial.
Lia Raposo competiu pela pri-

meira vez no escalão máximo e o
patinador Daniel Moniz fez a sua
primeira competição como júnior.
No Troféu Internacional de Roma
participaram muitos atletas em
representação de vários países,
como Egipto, Espanha, Bélgica,
França, Portugal e Itália.
Uma grande novidade para os
patinadores portugueses e mais
cerca de meia centena de atletas,
dos escalões de cadetes, juvenis,
juniores e seniores na disciplina
de patinagem livre, no Torneio Internacional de Roma, é que
foram avaliados de acordo com o
novo sistema de ajuizamento que
entrará em vigor na próxima
época – 2018 – ROLLART.
Para o treinador Geraldo Andrade, que acompanhou os atletas, foi sem dúvida uma ótima
experiência, de aprendizagem,
convívio e foi uma competição
que fará evoluir os atletas.

Sete patinadoras no Alentejo
A convite do Clube de Patina-

gem de Castro Verde, clube organizador do Torneio de Patinagem
Artística Campo Branco – Alentejo, atletas do Clube de Patinagem de Santa Cruz – Lagoa,
participaram no torneio, que se
realizou nos dias 11 e 12 de
março.
Foram sete as atletas que representaram o clube da cidade da
Lagoa. No escalão infantil Andreia
Jesus obteve o 6.º lugar de um
total de 16 atletas; no escalão iniciado de um total de 12 atletas:
Alice Azevedo 6.º lugar, Maria An-

tónia Alcino 7.º,
Daniela Cabral
8.º, Vitória Chivaran 10.º e
Priscila Ribeiro
11.º lugar. No
escalão cadete
de um total 15
atletas a patinadora Mariana
Carvalho obteve
o 15.º lugar.
As atletas participaram pela primeira vez numa competição no
continente e foram acompanhadas pela treinadora Carolina
Borges, que referiu que a partici-

pação das patinadoras não só foi
um “prémio” por todo o trabalho
até agora alcançado pelas atletas,
como uma nova experiência,
aprendizagem e de preparação
para as provas que se irão realizar
a nível local e regional.

Dezenas de pessoas estrearam o trilho Pedras Brancas
Foi inaugurado recente-

mente o novo trilho Pedras
Brancas, na Lagoa, que vai
buscar este nome ao facto de
existir, como parte integrante
do trilho, uma formação rochosa que era conhecida, em
outros tempos, como “Pedras
Brancas”.
Contando com a presença
de muitas dezenas de pessoas, desde jovens a indivíduos mais veteranos na lida
difícil e exigente dos trilhos, a

expectativa geral era alta para
conhecer, em primeira mão,
este novo trilho. Acontece
que o trilho Pedras Brancas
consiste numa pequena rota
circular com 16 quilómetros
de extensão com início e ﬁm
na Vila de Água de Pau.
Tendo a natureza da zona
sul da ilha de São Miguel
como pano de fundo, os participantes caminharam durante
algumas
horas,
havendo sido deixada a impressão de um trilho, para os

mais assíduos apreciadores
desta prática, fácil, mas, para
os mais inexperientes, difícil
ou apenas de diﬁculdade moderada. A verdade é que, embora o início se tenha
revelado exigente, como
constataram alguns dos presentes, o mesmo trilho tende
a ser bastante acessível, até
para os mais novos, que o
completaram sem grandes diﬁculdades.
Uma constante deste novo
trilho prende-se com as paisa-

gens que nos oferece, sendo
que, em determinados pontos, torna-se possível apreciar, de uma forma única e a
alguns metros de altitude, a
freguesia de Água de Pau.
Mais à frente, também se
descaíram, embora mais à
distância, os olhares sobre a
freguesia mais pequena do
concelho, onde, através de
um trilho de ligação, é possível chegar: a Ribeira Chã.
DL/JTO
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Atividade da PSP

No âmbito da atividade poli-

cial 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.
04MAR2017- Foi detido, um indivíduo do sexo feminino, de 16
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Freguesia de Nª Sª do Rosário

anos, por condução de veículo,
sem habilitação legal; bem como
foi detido um indivíduo do sexo
masculino, de 48 anos, por cumplicidade.
20MAR2017 - Foi detido um indivíduo do sexo masculino, de 41
anos, por condução de veículo,
sem habilitação legal.
23MAR2017 - Foi detido um indivíduo do sexo masculino, de 42
anos, por condução de veículo,
sob a inﬂuência de álcool, com
uma TAS de 2.07 g/l.

Maria Fátima Medeiros Costal
Nasceu: 15-11-1948
Faleceu: 26-02-2017

Freguesia de Nª Sª do Rosário

Rosalina da Glória Neves Jorge
Nasceu: 23-01-1927
Faleceu: 09-03-2017

Freguesia de Santa Cruz

Promessas escutistas

Manuel Tavares de Oliveira
Nasceu: 27-01-1943
Faleceu: 17-03-2017

Foto: direitos reservados

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

No ﬁm-de-semana de 17 a 19 de

fevereiro, realizou-se em Santa Cruz
uma atividade do Agrupamento de Escuteiros 1290, cujo tema foi “Nós que
Unem” e o imaginário foi “Rei Arthur
e os Cavaleiros da Távola Redonda”.
“Nós que Unem”, a escolha do tema
foi uma forma de reﬂetir sobre a
união com todos os irmãos escuteiros,
com a família, com a comunidade e
com Deus.
O imaginário é um ambiente que
tem como propósito envolver um determinado grupo e que, para isso, se
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Foi escolhido o imaginário do “Rei
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Maiato e começaram no Sábado à noite com a realização de uma Vigília de
Oração, onde os Escuteiros
reﬂetiram na Promessa que
iriam fazer no dia seguinte e
prosseguiram no Domingo
com a realização das Promessas na Missa Dominical
na Igreja Matriz de Santa
Cruz.
No Domingo, perante o
altar, diante dos irmãos escuteiros e na presença da
comunidade cristã, ﬁzeram a sua Promessa Escutista Lobitos, Exploradores, Pioneiros e Caminheiros do nosso
Agrupamento.
Aos novos Escuteiros o Agrupamento pede para que nunca se esqueçam da sua Promessa e que cresçam
e aprendam com a alegria do Lobito,
com o gosto pelo desconhecido do Explorador, com o entusiasmo do Pioneiro e com a procura de novos rumos
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Manuel Augusto Raposo Camarão
Nasceu: 23-01-1936
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Vila de Água de Pau

Maria de Cristo
Nasceu: 01-05-1932
Faleceu: 19-03-2017

Torneio de Karaté

O Pavilhão da Escola

Secundária de Lagoa,
volta a receber mais um
torneio de karaté, no próximo dia 30 de abril.
Trata-se do 10º Torneio
da Liberdade, numa organização do Centro de Karaté de Lagoa, prova

oﬁcial da Associação de
Karaté dos Açores e que
conta com o apoio da autarquia local e da Junta de
Freguesia de Santa Cruz.
São esperados cerca de
uma centena de atletas,
representando os vários
clubes da ilha.

da internet em:
http://diariodalagoa.com

nota: Os conteúdos dos artigos de
opinião, aqui publicados, são da responsabilidade de quem os assina.
Os anúncios aqui publicados são da
responsabilidade dos respetivos anunciantes, salvo erro tipográﬁco.

Mais conteúdos aqui.
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HORÓSCOPO DE ABRIL

Carneiro (21/3 a 20/4)

A vida afetiva aponta uma motivação extraordinária para cultivar convívios
agradáveis e sentirá necessidade de ser
bem aceite socialmente.
A nível proﬁssional esta é uma fase de
grandes mudanças e persistentemente procure concretizar os seus projetos.

A vida afetiva confere situações
inesperadas e conﬂitos relacionais, anunciando a necessidade de trilhar um novo
rumo.
A nível proﬁssional a calma aliada à
paciência é um elemento crucial, nesta fase
de grandes oportunidades que renovam a
carreira.

A vida afetiva favorecida evolui
positivamente e proporcionalmente à sua
ﬂexibilidade, capaz de reestruturar os relacionamentos.
A nível proﬁssional os grandes êxitos
serão alcançados individualmente e conseguirá apresentar uma grande competência.

Gémeos (22/5 a 21/6)

A vida afetiva facilita o convívio e
uma relação de amizade poderá transformar-se numa associação realmente importante.
A nível proﬁssional todos os contactos
estão favorecidos e pode aproveitar esta
fase para estabelecer contratos, acordos e
parcerias.
Caranguejo (21/6 a 23/7)

A vida afetiva indica que a relação
amorosa deve ser encarada com coragem e
serenidade, de forma a alterar o seu destino.
A nível proﬁssional necessita de encontrar
uma nova atividade que aumente os rendimentos e traga maior realização pessoal.
Labirinto: Descubra o caminho correto.

Leão (24/7 a 23/8)

A vida afetiva reﬂete maior maturidade e, neste sentido, as relações adaptarão uma base alicerçada na reciproca
compreensão.
A nível proﬁssional nunca se deixe intimidar ou desmotivar e os momentos
menos favoráveis serão ultrapassados com
o tempo.
Virgem (24/8 a 23/9)

Soluções do passatempo do mês de fevereiro de 2017

Balança (24/9 a 23/10)

A vida afetiva permite atuar de
acordo com o seu caráter sincero e frontal,
contudo, procure comunicar com argumentos racionais.
A nível proﬁssional deve tomar iniciativas
e persistir com determinação, para que as
suas ambições possam ser concretizadas.
Touro (21/4 a 21/5)

Descubra as dez diferenças.
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A vida afetiva perspetiva desfechos favoráveis para as suas questões e encontrará a força de vontade para deﬁnir o
seu futuro.
A nível proﬁssional os próximos tempos
são férteis em atividades produtivas e a sua
opinião será muito valorizada.

Escorpião (24/10 a 22/11)

Sagitário (23/11 a 21/12)

A vida afetiva atravessa um momento de criatividade e experimentará uma
sensibilidade (romântica) que beneﬁciará o
seu relacionamento.
A nível proﬁssional evidenciará um
desejo de resolver todas as diﬁculdades e
mostrará uma grande capacidade de trabalho.
Capricórnio (22/12 a 20/1)

A vida afetiva expõe grande vitalidade e as relações evoluem intensamente,
desenvolvendo o equilíbrio entre os elementos do par.
A nível proﬁssional terá de fazer certos
sacrifícios e receberá o retorno do seu voluntario “santo-oﬁcio” (trabalho sagrado).
Aquário (21/1 a 19/2)

A vida afetiva depende essencialmente da harmonia entre o pensamento e
o sentimento, de forma a demonstrar a sua
compreensão.
A nível proﬁssional exalte toda a originalidade e mantenha a sabedoria, capaz de
entender outros pontos de vista diferentes.
Peixes (20/2 a 20/3)

A vida afetiva algures introvertida
proporciona a autoanalise, a leitura, a harmonização interior e os assuntos de natureza Espiritual.
A nível proﬁssional sentirá uma energia
maravilhosa que expande a autoconﬁança
e promove ações artísticas ou místicas.
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Fotos: DL/ CML

Traineira “Goraz da Medida”, a nova embarcação no Porto dos Carneiros, adquirida
pelo pescador lagoense Emanuel Cordeiro, com um olhar para o futuro da pesca.

Eleições Autárquicas 2017
Conhecidos os nomes dos candidatos na Lagoa

Foto: DL

Em ano de eleições autárquicas,

já começam a ser conhecidos os
nomes dos candidatos que irão encabeçar as listas concorrentes aos vários órgãos locais, nomeadamente do
Concelho de Lagoa.
Para a Câmara Municipal, dos dois
principais partidos, o Partido Socialista (PS), já anunciou publicamente
que irá candidatar a atual autarca,
Cristina Calisto Decq Mota, que assumiu o cargo em abril de 2015, a meio
do mandato, após a saída de João
Ponte, e que já prepara a sua nova
equipa para o próximo mandato.
Da parte do Partido Social Democrata (PSD), Carlos Augusto Furtado,
líder da concelhia, é o candidato, emPub.

bora não tenha ainda havido
anúncio público da sua candidatura, contudo, sabe-se que
este já prepara também a sua
equipa, numa lista que aposta
na conquista da autarquia.
Por outro lado, no que à Assembleia Municipal diz repeito,
embora
sem
conﬁrmação oﬁcial, o Diário
da Lagoa sabe que os socialistas deverão avançar com o nome do
médico Dias Pereira para a presidência, enquando da parte do PSD está a
ser ultimada a candidatura.
Quanto às Juntas de Freguesia, de
referir que o PS irá recandidatar três
dos atuais presidentes, sendo que o
PSD, apesar de liderar Santa Cruz, irá
apresentar um novo candidato, uma
vez que Adriana Rebelo não se irá recandidatar.
Assim sendo, na Ribeira Chã, o PS
apresenta Vitória Couto, enquanto o
PSD apresenta José Pacheco, que
aliás já havia publicamente anunciado que era candidato à junta, embora como independente. Para Água
de Pau, pelo menos já são conhecidas
três listas, o PS apresenta Paulo

Melo, o PSD avança com Mike Soares, e surge uma lista de independentes encabeçada por Octávio Cabral,
que assume querer marcar a diferença na freguesia.
Já no Cabouco, o PS candidata
Adriano Costa, atual presidente, que
assumiu o cargo em 2015, após a
saída de César Pacheco. Já o PSD está
a ultimar a candidatura nesta freguesia.
Em Santa Cruz, a única junta liderada pelo PSD na Lagoa, serão duas
novas caras que irão a sufrágio. O
PSD apresenta José Raimundo como
candidato, enquanto o PS aposta em
Sérgio Costa.
Na Freguesia do Rosário, o PS recandidata Gilberto Borges, enquanto
o PSD apresenta como candidato
João Silva.
O Jornal Diário da Lagoa contatou
com outras forças políticas para tentar saber se poderão surgir outras
candidaturas, contudo, não foi possível conﬁrmar tal situação, uma vez
que, em alguns casos, o processo das
autárquicas ainda está em fase embrionária.
DL
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10º Encontro da Rede de Centros Ciência Viva no Expolab

O Expolab – Centro Ciên-

cia Viva dos Açores, na
Lagoa, foi anﬁtrião do 10º
Encontro da Rede de Centros Ciência Viva, e reuniu os
responsáveis dos vinte centros do país, com o objetivo
de desenvolver projetos comuns, partilhar o trabalho e
discutir estratégias.
Ciência Viva, é a Agência
Nacional para a Cultura
Cientíﬁca e Tecnológica, que
procura aproximar a sociedade portuguesa da ciência
e dos cientistas, através de
iniciativas de promoção do
ensino experimental das
ciências nas escolas, de
campanhas nacionais de divulgação cientíﬁca e de uma
Rede Nacional de Centros
Ciência Viva.
Em declarações ao Jornal
Diário da Lagoa, Rosalia Vargas, demonstrou-se muito
satisfeita com o encontro,
salientando que o Centro
Ciência Viva dos Açores –
Expolab, foi o local escolhido para o 10º encontro,
principalmente por ser um
centro dinâmico, que participa sempre nos encontros
e que alimenta a Rede com
boas ideias e bons projetos.
No que diz respeito à Rede
de Centros de Ciência Vida,

Rosalia Vargas explica que a
mesma é viva, dinâmica,
neuronal e assim sendo
cresce. Consequentemente,
novos Centros poderão integrar a Rede. No entanto, há
um processo de avaliação
dos Centros de Ciência Viva,
que dá a indicação da direção certa e assim, alguns
centros podem não continuar na mesma, por terem
que respeitar requisitos de
exigência, de cooperação e
de
dinamismo
muito
grande.
O Encontro permitiu discutir o regulamento interno
da organização da Rede, nomeadamente “de como
podem aceitar novos membros e como podem fazer a
avaliação destes grupos”.
No que diz respeito ao Expolab, na Lagoa, dedicado à
biodiversidade, Rosalia Vargas, salienta que a “biodiversidade nos Açores é um
estudo magníﬁco”, sendo
que com a Sociedade
Afonso Chaves, a ligação
com a Universidade dos
Açores, o apoio da Câmara
Municipal de Lagoa e muitas
Instituições, o Expolab “é de
facto um Centro vivo”.
DL/AS

