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Santa Cruz recebe primeiro
Casamento de Santo António
Pela primeira vez, celebra-se em São Miguel um Casamento de Santo
António. A cerimónia decorrerá a 13 de junho, na Lagoa.
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Rosário comemorou o seu
424º aniversário

“O judo é considerado
mais do que um desporto”
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“O Prazer de ler” na EBI de Água de Pau (semana da leitura: 27 a 31 de março)

Cerimónia de abertura da Se-

mana da Leitura

Encontro com a es-

critora Isabel da Silveira
A escritora Isabel da
Silveira apresentou, no
dia 27 de março, o seu
livro de poesia Virar de
página – Ecos de mim.
Após reﬂetirem sobre
as ilustrações patentes
na obra, os discentes

A cerimónia de abertura da Semana da Leitura – “O Prazer de
Ler”- teve início, às 10h
e 35m, na biblioteca
escolar da EBI de Água
de Pau. O discurso
inaugural coube à Presidente do Conselho
Executivo, Joana Montalvão Medeiros, e à
coordenadora da biblioteca. Uma
vez apresentado o programa da
leitura, a professora Ana Rita Ma-

tias e a aluna Natacha Cabral cantaram o poema “Há palavras que
nos beijam”, de Alexandre O´Neill.
A cerimónia encerrou com as visitas da Florbela Espanca e do Fernando Pessoa e com a visualização
da curta metragem brasileira “A
rapariga que odiava livros”. E que
sorte a nossa ….. sermos visitados
por escritores/atores logo no primeiro dia da Semana da leitura,
dia 27 de março, precisamente no
Dia Mundial do Teatro!!!

foram convidados a
declamar alguns dos
seus poemas. As turmas DOV, 5ºA, 5ºB,
5ºC, 6ºB e 6ºTPCA estiveram presentes no
auditório, no dia 27 de
março, tendo participado no encontro com
a referida escritora.

Encontro com a escri-

tora Paula de Sousa Lima
A escritora Paula de Sousa
Lima, que integra a Comissão Coordenadora do Plano
Regional de Leitura, professora na Escola Secundária
das laranjeiras e autora de
livros como Quando eu
mover a sombra das montanhas, Crónica dos Senhores

do Lenho, Tempo Adiado,
Os últimos dias de Pôncio
Pilatos e O Paraíso, a sua
mais recente obra, aceitou
o convite da equipa da biblioteca e falou sobre si e a
sua atividade literária no
dia 28 de março. As turmas
A do 7º ano e A e B do 9º
ano participaram no encontro e saciaram algumas das
suas curiosidades.

Concurso Caça ao Talento -ficha biográfica-

Hora do Conto na Pré e no 1º

Ciclo
As turmas da Pré e aquelas do
1º ano puderam participar na hora

Concurso de soletração

Os alunos do 3º ano e os alunos das turmas H e I do 4º ano
participaram no concurso de
soletração de palavras “Soletrar a brincar”, no dia 29 de
março. Após terem sido selecionados três alunos por
turma, os concorrentes escolheram, numa primeira etapa,
um tema e competiram entre
si. A soletração correta de algumas palavras da obra Trinta por
uma linha, de António Torrado,
ditou, na fase seguinte, os vencedores. Assim sendo, os alunos Matias Calouro (3ºF), Hélio

Concurso “Caça ao erro”

Ao concurso de soletração,
seguiu-se um outro de caça ao
erro, igualmente, no dia 29 de
março. Desta vez, os alunos inscritos no concurso, exclusivamente do 5º ano de
escolaridade, em equipas de
dois ou três elementos, tentaram encontrar/caçar uma série
de erros: erros
ortográﬁcos,
erros de acentuação, erros de
ﬂexão de tempos verbais e
erros diversos
num excerto da
obra O Príncipe
Nabo, de Ilse
Losa. Os resultados foram divulgados no dia 31

do conto que, na
Semana da leitura,
se debruçou sobre
três livros: De que
cor é um beijinho?,
de Rocio Bonilla;
Cuquedo, de Clara
Cunha, e Não fui
eu!, de Christian
Voltz. As sessões de
conto foram desenvolvidas por
dois membros docentes da equipa
da biblioteca e pela professora
convidada, Cláudia Tavares.

Furtado (3ºG) e Afonso Branco
(3ºF) alcançaram o 1º, 2º e 3º
lugares, respetivamente, no
que diz respeito aos alunos do
terceiro ano. Relativamente ao
quarto ano, o aluno Tomás
Costa (4ºH) obteve o 1º lugar,
cabendo o 2º lugar ao aluno
Simão Pedro (4ºI) e o 3º lugar
ao aluno Dimas Carreiro (4ºH).
No ﬁnal, foram distribuídos os
certiﬁcados pelos concorrentes
e os vencedores pousaram para
a posterioridade junto da VicePresidente, Susana Barrinho,
que integra a equipa da biblioteca.
de março, no último dia da Semana da leitura, tendo sido
apurados como vencedores os
seguintes
alunos/equipas:
Lúcio Carreiro, Martim Tavares
e Tomás Couto, da turma 5ºB
(1º lugar), Matilde Galego e
Matilde Sousa, da turma 5ºA
(2º lugar) e, por último, Miguel
Pereira e Diogo Torres, da
turma 5ºC (3º lugar).
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Semana da Leitura 2016/2017

Entre 27 e 31 de março de

2017 comemorou-se, em todas
as escolas portuguesas, a 11.ª
edição da Semana da Leitura,
com o mote Ler prazer|Ler p’ra
Ser.

A comemoração con-

tinuou com O Livro da
Minha Vida, conversa informal à volta de livros. O
arquiteto Igor França (Câmara Municipal de Lagoa)
e os professores Paulo
Ferreira (Associação de

No mesmo dia, ainda

se assistiu à apresentação
da obra Vamos sentir com
o Necas (Programa de Promoção Emocional) e à rea-

Ainda no mesmo dia,

o Clube de Leitura da EB 2,
3 Padre João José do Amaral convidou as duas turmas do 2º ano de
escolaridade da EB1/JI
Francisco Carreiro da
Costa e a turma do Programa Ocupacional para
assistirem à apresentação
da atividade No tempo
em que os Animais Falavam, que consistiu na
apresentação de diversas
fábulas, umas simples-

Este ano, para além da celebração da leitura, pretendia
dar-se voz e espaço a TODOS os
LEITORES, na partilha contagiante do gosto e do prazer de
ler, transportando a leitura para
o domínio público e coletivo.

Pais e Encarregados de
Educação da EBI de
Lagoa), Manuel António
Rodrigues (Conselho Pedagógico) e Liliana Pinheiro
(Conselho
Executivo) foram convidados a falar dos livros que
mais os marcaram.

lização de jogos sobre as
emoções, atividade dinamizada pelas doutoras
Joana Benevides, Carolina
Pereira e Raquel Martins

mente lidas, outras apresentadas em teatro de
fantoches, umas mais conhecidas que outras.
A apresentação terminou
com todos os alunos a entoar uma canção alusiva a
uma das fábulas.
Por ﬁm, o “Coelhinho da
Páscoa” distribuiu algumas guloseimas alusivas à
época, terminando a atividade de forma doce e divertida.

Na EBI de Lagoa, a

iniciativa integrou um
conjunto de atividades
onde crianças e adultos
estreitaram laços e cimentaram partilhas, discutiram
ideias
e
sensações, estimulando
a imaginação, o sonho e
a compreensão da reali-

Na terça-feira, o Pro-

jeto Canta Comigo, Leio
Contigo dinamizou uma
sessão de contos para as
turmas da educação préescolar da EB1/JI Tavares
Canário, no período da

Para ativar os cinco

sentidos, a professora
Ângela Coroado (EBI de
Água de Pau) brindou as
turmas A e E, do 5.º ano,
na quinta-feira, com a
História da princesa e do
cérebro que sentia demais.Desengane-se

Fotos: EBI de Lagoa

dade e do mundo.
A Semana foi inaugurada com uma Oﬁcina
de Construção de Livros
Miniatura, ministrada
pela professora Elisabete Lopes, uma vez
que, tal como os homens, os livros não se
medem aos palmos.

manhã, e para as turmas
3.º CAII, 4.º CAI e DOV B,
no período da tarde.
Houve Chibos sabichões,
Ferozes animais selvagens, rap e muita, muita
animação

quem julga que se tratava de uma princesa
qualquer: os seus neurónios
assustavam-se
muito e reagiam demasiado a todas as informações que as células
nervosas lhes enviavam!....
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Sessão de Promoção
de Leitura

No dia 23 de março, as três

turmas do Jardim-de-infância da
EB1/JI Dr. José Pereira Botelho
reuniram-se, na Biblioteca da escola, para uma atividade conjunta de promoção de leitura.
O desaﬁo era de que cada uma
das turmas escolhesse uma história e que através do conto, por
parte da sua educadora, a apresentasse às restantes crianças.
As histórias escolhidas foram: A
Galinha Ruiva – Turma Puzzle;
Gabriela e a Espreitadela –
Turma Pintainhos e Abre com
Muito Cuidado – Turma Girassol.
É de salientar que todos estes li-

Na quarta feira, o Departa-

mento de Ciências Sociais e Humanas e a disciplina de Educação
Musical desenvolveram a atividade “Canções com História”, no
Pavilhão Central. Nesta atividade
participaram, com bastante entusiasmo, todas as turmas do 6.º ano
de escolaridade e o Clube de Música. Cada turma apresentou uma
canção trabalhada e analisada nas
referidas disciplinas, tendo assim,
sido entoadas sete canções.

As turmas A e F, do 6.º ano,

também tiveram oportunidade de
ﬁcar a conhecer a autora Ana Soﬁa
Medeiros e o respetivo romance O
Resgate dos gémeos. Aﬁnal, nunca
devemos desistir dos nossos sonhos, pois, muitas vezes, os mesmos resgatam-nos.
A Dr.ª Felisbela Batista, coorde-

vros fazem parte do Projeto Leitura em Vai Vem, posto em prática, há já alguns anos, por estas
três turmas.
Foi com alegria e entusiasmo
que partilhamos estas histórias
com os nosso amigos de todas as
salas de jardim de infância da
nossa escola.
Cada livro é um novo mundo a
descobrir!
Temos aprendido e divertido
muito com estas histórias!

As Educadoras de Infância:
Beatriz Teixeira, Clara Torres e
Mónica Espínola

A assistir à atividade estiveram
também pais, encarregados de
educação e outros elementos da
comunidade educativa.

nadora nacional do grupo de
dadores de sangue dos
SSCGD, encerrou a Semana
da Leitura 2016/2017 com a
ação de sensibilização
Vamos falar de pessoas —
dádiva de sangue. A mesma
chamou a atenção dos alunos (no futuro, potenciais
dadores) para o facto de
uma simples dádiva poder
salvar três vidas.
Ao longo da Semana decorreram na BE e no Pavilhão
Central a exposição de trabalhos
dos Clubes e o concurso Selﬁes
com livros.
Biblioteca Escolar
Departamento de Português
Departamento de Ciências Sociais
e Humanas
Clube de Leitura
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Eleições autárquicas na Freguesia da
Ribeira Chã serão "renhidas"
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Sem surpresas a eleição
para a Câmara Municipal

Nesta ronda pelas freguesias

Para já são conhecidos dois candidatos à mais pequena freguesia da Lagoa.

Tendo em conta as próximas

eleições autárquicas, o Jornal
Diário da Lagoa resolveu ir à rua
ouvir as pessoas e saber que
balanço fazem dos atuais autarcas e o que esperam após o próximo ato eleitoral.
Um dos principais objetivos
passa por perceber quais os predominantes anseios dos habitantes das cinco freguesias do
concelho de Lagoa.
O Jornal Diário da Lagoa deslocou-se, primeiramente, até à
mais pequena freguesia do concelho, a Ribeira Chã, para ouvir a
sua população, tendo sido feitas
diversas entrevistas, abrangendo
variadas faixas etárias.
Desde 2001 que a freguesia
tem estado sob a governação do
partido socialista, sendo Vitória
Couto a presidente, nos últimos
quatro anos.
Uma governação que os habitantes da mais pequena freguesia da Lagoa consideram ser

positiva, embora reconheçam
que tem sido marcada pela
ausência física da autarca, tendo
em conta a sua proﬁssão, no caso
concreto de docente, não esquecendo contudo a simpatia e boa
disposição da mesma.
Por outro lado, às questões “o
que ﬁcou por fazer?” e o “que
mais faz falta na freguesia?”, as
respostas tendem a ser sempre
as mesmas, nomeadamente:
loteamentos para atrair mais
jovens para a freguesia, sendo
que o projeto já está em curso,
um multibanco e uma mercearia
com mais poder de escolha. Na
opinião dos inquiridos foi também evocada a necessidade de
se poder efetuar os pagamentos
dos diferentes serviços diretamente na junta de freguesia,
principalmente para a população
mais idosa que não se pode deslocar ao centro da Cidade de
Lagoa.
Para além dos elementos apontados anteriormente, a popula-

Fotos: DL

ção da Ribeira Chã considera que
o próximo presidente eleito deve
ter em conta a dinamização da
freguesia, não se esquecendo
também das atividades para os
mais jovens, de forma a ﬁxar os
mesmos e das principais comodidades para a população mais
idosa.
Quanto às próximas eleições e
em concreto a opinião dos habitantes da Ribeira Chã sobre os
candidatos conhecidos até ao
momento, pode-se concluir que
será uma eleição "renhida”,
sendo fácil perceber a divisão
entre ambas as candidaturas
atualmente conhecidas.
Como havia o nosso jornal noticiado no mês de abril, o PS e
PSD conﬁrmaram ao Diário da
Lagoa as candidaturas de Vitória
Couto e José Pacheco, respetivamente, à Assembleia de Freguesia da Ribeira Chã.
Através desta reportagem foi
fácil perceber que, entre a candidatura de Vitória Couto, que foi
criticada por ser uma presidente
ausente, e um candidato que,
apesar de não ter nascido na freguesia, escolheu a Ribeira Chã
para viver, José Pacheco, a população mostra alguma divisão, e as
próximas eleições autárquicas na
Freguesia da Ribeira Chã poderão
demonstrar isso mesmo, deixando grande expetativa no seu
resultado.
DL/AS

Sede da Junta de Freguesia da Ribeira Chã.

do concelho, o Jornal Diário da
Lagoa inquiriu igualmente a população da freguesia da Ribeira Chãsobre o trabalho desenvolvido
pela autarquia lagoense liderada
pelo Partido Socialista.
Em 2013, data das últimas eleições autárquicas, a Lagoa reelegeu
na altura João Ponte, que assumia
assim o seu terceiro mandato à
frente da edilidade.
Em 2015, com a saída de João
Ponte, assumiu a presidência
Cristina Calisto, que se apresenta
agora como candidata do PS nas
próximas autárquicas.
O Jornal Diário da Lagoa esteve
na freguesia da Ribeira Chã, onde
inquiriu a população, com diversas
entrevistas, abrangendo variadas
faixas etárias.
Nesta freguesia o balanço relativamente ao último mandato da
Câmara Municipal de Lagoa, entre
o autarca João Ponte e Cristina
Calisto, é bastante positivo.
A opinião da população inquirida foi unânime. No que diz respeito à atual presidente, Cristina
Calisto, dizem gostar da sua simpatia, humildade e proximidade com
o povo, tendo diversas pessoas

salientado que a mesma tudo faz
para ajudar e resolver os problemas dos lagoenses.
Relativamente à pergunta “o
que faz falta que a Câmara Municipal de Lagoa faça no concelho
nos próximos anos?”, algumas
pessoas apontaram para a dinamização do concelho, nomeadamente passando pelo melhor
aproveitamento do tecnoparque,
mas também que a autarquia continue a apoiar as instituições lagoenses, de forma a que estas se
possam desenvolver.
No que diz respeito às futuras
eleições autárquicas para a
Câmara Municipal de Lagoa, entre
o candidato Carlos Furtado e a
atual edil, Cristina Calisto, para a
população da Freguesia da Ribeira
Chã, Carlos Furtado não é muito
conhecido. Por outro lado, devido
à satisfação com a atual presidente, a população da Ribeira Chã
considera que não haverá surpresas, no que diz respeito à vitória
de Cristina Calisto, para assumir a
presidência da Câmara Municipal
de Lagoa.
DL/AS
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Pauenses querem eleitos locais a defender os seus interesses
Fotos: DL

O Jornal Diário da Lagoa foi à

vila de Água de Pau, na Lagoa,
ouvir a população relativamente
às futuras eleições autárquicas e o
balanço que a esta faz do último
mandato.
O principal objetivo passa por
perceber as esperanças e receios
dos habitantes, principalmente
evidenciando o que não foi feito e
o que mais faz falta fazer em Água
de Pau.
O PS está na governação da
Junta de Freguesia desde 1985,
sendo que o atual presidente, José
Fernando Costa, assumiu a presidência em 2013. Um mandato que

terminará em outubro, sendo que
o próprio não se irá recandidatar.
A opinião da população sobre
este último mandato divide-se de
um extremo ao outro, sendo que
esta manifesta-se satisfeita com a
pessoa em si, mas bastante revoltada com a função do mesmo
como presidente. Efetivamente, a
opinião tende a ser a mesma, frases como “não fez nada” ou “é boa
pessoa, mas misturou os problemas pessoais com o seu trabalho
de presidente”, são recorrentes.
De salientar que José Fernando
Costa venceu as eleições à presidência da Junta de Freguesia de
Água de Pau pelo Partido Socia-

lista em 2013, sendo que, dos
2835 votantes inscritos em Água
de Pau, apenas 1514 votaram, representando 53.40% da população.
Muitos residentes de Água de
Pau referiram ao Jornal Diário da
Lagoa o dinheiro gasto durante
este mandato na construção de
um alpendre, “que não serve para
nada”, enquanto que outros investimentos seriam mais úteis,
nomeadamente um urinol na
praça principal.
Um centro de lazer, com atividades para os jovens e desempregados, tornando-se assim numa
sala de convívio para a população,

foi uma das sugestões apresentadas por diversos inquiridos desta
freguesia. Por outro lado, muitos
são da opinião que os caminhos
de terra devem ser melhorados,
nomeadamente agora que a Lagoa
tanto quer apostar no turismo e
nos trilhos pedestres para os mesmos.
Muitos residentes apresentaram-se preocupados com a falta
de trabalho, manifestando a opinião de que muitas pessoas
ganham dinheiro sem sequer trabalharem enquanto quem quer
trabalhar não tem essa oportunidade.
Finalmente, a presença de uma

esquadra policial e a segurança,
principalmente das crianças,
foram temas muito recorrentes
apresentados pela população
como uma necessidade urgente a
ter em conta pelo próximo presidente eleito.
Quanto às próximas eleições autárquicas e como havia a nosso
jornal noticiado na edição do mês
de abril, para Água de Pau, 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.
Relativamente a estes três candidatos, os pontos de vista divergem. Assim sendo, alguns dos
inquiridos acreditam que “os políticos são todos os mesmos, vão
atrás dos seus interesses” e que
estes candidatos aparentam ser
inexperientes e “fracos”. Porém,
algumas pessoas manifestaram-se
satisfeitas com os candidatos apresentados, referindo que “se for
para o bem da freguesia e não por
interesse pessoal” são boas escolhas.
Nesta reportagem em Água de
Pau, é fácil perceber que os habitantes da freguesia de Água de
Pau encontram-se bastante divididos e com algumas incertezas relativamente aos candidatos,
deduzindo-se que a campanha
eleitoral para as próximas eleições
autárquicas, certamente, fará a diferença.
DL/AS

Cristina Calisto mantém preferência junto da população

Tal como já foi feito na

freguesia da Ribeira Chã, o
jornal Diário da Lagoa foi à
rua ouvir os habitantes da
vila de Água de Pau, tendo
em conta as próximas eleições autárquicas de outubro.
Neste caso concreto, os
votantes opinaram sobre a
Câmara Municipal de Lagoa
e sobre o trabalho efetuado
pela autarquia, na qual Cristina Calisto é presidente.
De salientar que a atual
presidente da Câmara Municipal de Lagoa não foi eleita
pelos lagoenses, tendo assumido o cargo em 2015, após
a saída do então autarca
João Ponte.
Como já é de conheci-

mento público, Cristina Calisto é a candidata do PS e
Carlos Augusto Furtado será
o candidato do PSD nas próximas eleições autárquicas.
O parecer da população de
Água de Pau em relação à
atual edil lagoense é muito
favorável, destacando ser
uma presidente “agradável”
e principalmente amiga do
povo.
Por outro lado, por ter sido
“criada na Câmara”, a autarca é vista como sendo a
presidente ideal para defender o concelho e isso porque
“ouve e respeita o povo”
com a sua forma humilde de
ser.
Em contrapartida, e como
já tinha sido constatado na

freguesia da Ribeira Chã, o
candidato do PSD, Carlos Augusto Furtado, não é muito
conhecido na vila de Água de
Pau e consequentemente, a
população não tem nenhuma opinião sobre o
mesmo.
Dessa forma, também em
Água de Pau, Cristina Calisto
Decq Mota aparece como
sendo a preferência dos eleitores desta vila, assumindose no estudo de opinião que
realizámos, como a vencedora das eleições autárquicas da Câmara Municipal de
Lagoa.
DL/AS
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O Romeiro e o Santo Cristo
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Legalmente Falando

O espaço que aqui se apre-

Nossa Senhora vai atrás,
A Cruz de Cristo vai há frente
Sobre o peito de um menino,
Que ao meio de dois guias, sente
Em sua alma, algo divino
Com Cristo e a virgem presente
Que os leva a bom destino.

João Silvério Sousa

Na caminhada quaresmal

Santo Cristo e o romeiro
Juntos, na mesma caminhada,
Unindo um coração verdadeiro
Pela mesma fé, de mão dada,
Percorrendo São Miguel inteiro,
Numa oração consagrada.
Santo Cristo vai há frente,
O romeiro vai orando
Com o seu terço na mão,
Oito dias caminhando,
Peregrinando em devoção,
É assim que vai pagando
A promessa por tradição.

Santo Cristo e a Virgem Mãe
Caminhando sem ironias
Levando em suas lembranças,
Aquilo que já têm visto,
Lembrando outras romarias
De homens, mulheres e crianças
Para as festas do Santo Cristo.

A fé do nosso povo peregrino,
Abençoado seja o romeiro
Pela fé que temos visto,
Para tal, não precisa ter arte,
Somente um povo verdadeiro,
Com ranchos para o Santo Cristo,
Formados por toda a parte.
Abraçando os romeiros,
Romeiros pelo povo rogai
Com o vosso coração ﬁel,
Na fé nunca tropeçai
Perante a tempestade cruel,
Santo Cristo abençoai
Os romeiros de São Miguel.

Na Ribeira Chã, a Igreja de São José
celebrou as bodas de ouro

A

Igreja de São José, na

Ribeira Chã, celebrou a 1 de maio
o 50º aniversário da sua inauguração.
O templo, de estilo mais moderno, foi uma das muitas obras
do dinâmico e empreendedor
Padre João Caetano Flores, com
a grande colaboração do povo. O
projeto arquitetónico esteve a
cargo do arquiteto Read Teixeira
e todo o retábulo e painéis é obra
do artista plástico Tomás Borba
Vieira.

A bênção da Primeira Pedra
aconteceu a 31 de maio de 1962
e a bênção e a inauguração a 1 de
maio de 1967 pelo Bispo D. Manuel Afonso de Carvalho, com a
presença de D. Humberto de Medeiros, Bispo de Bronseville,
Texas, EUA, e de D. João Saraiva,
Bispo do Funchal, assim como
muitas autoridades civis e toda a
população.
Do programa da celebração do
50º aniversário decorreu a 23 de
abril um concerto pelo Coral de
São José de Ponta Delgada.

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!

Poupar no IRS

Deduções gerais do agregado

familiar - As despesas normais de
um qualquer agregado, nomeadamente, supermercados, vestuário,
eletrodomésticos, serviços de
construção, combustíveis, eletricidade, água ou comunicações, são
deduzidas a 35% até ao limite de
250 euros por cada sujeito passivo. As famílias monoparentais
deduzem 45% das despesas, até
ao limite de 335 euros.
Planos Poupança Reforma e
Aforro do Estado - A poupança
realizada durante o ano de 2016,
pode levar a uma dedução até ao
limite de 350 euros por cada contribuinte, ou 700 euros por casal.
Consoante a idade do contribuinte
este limite pode ascender a 400
euros por cada contribuinte.
Juros do empréstimo à habitação e rendas suportadas com arrendamento urbano - Os juros dos
empréstimos contraídos até 35 de
Dezembro de 2011 são deduzidos
até 15% até ao limite de 296
euros. As rendas pagas a título de
arrendamento urbano são deduzi-

das até ao limite de 5023 euros.
Despesas de saúde - As despesas
de saúde do agregado familiar
com medicamentos, consultas, seguros de saúde, exames, são dedutíveis até 15% do seu total, até
ao limite de 1000 euros.
Despesas de educação - Refeições
e transporte escolares - As despesas de educação e formação do
agregado familiar são dedutíveis
até 800 euros, contudo, as refeições escolares e transportes
devem ser validadas como despesas de educação.
As deduções permitem que o contribuinte faça abater tais valores à
fatura do imposto a pagar, pagando menos imposto ou, inclusivamente, recebendo reembolso se
no cômputo geral, as despesas
realizadas face às receitas obrigam
a que o contribuinte seja compensado ﬁscalmente.
Estes são apenas alguns exemplos de deduções para o IRS de
2017.

A 1 de maio, realizou-se a
Hélder Pimentel Medeiros
Celebração Solene da Eucaristia,
Advogado
que foi presidida pelo Bispo de
helderpimentelmedeiros@gmail.com
Angra e Ilhas dos Açores D. João
Lavrador, concelebrada pelos
sacerdotes da ouvidoria da Lagoa
e com a participação dos corais Fotos: José Pacheco
da mesma ouvidoria.
Após a Celebração Eucarística,
foi inaugurada uma exposição
fotográﬁca, organizada pelo Centro Social e Paroquial da Ribeira
Chã, com imagens da construção
da atual Igreja de São José, que
agora completa 50 anos.
O dia festivo terminou com uma
confraternização entre todos os
presentes, no Centro Comunitário Padre João Caetano Flores.
No próximo dia 6 de maio decorrerá uma Celebração da Eucaristia, seguida da Procissão de
Velas no âmbito do Centenário
das Aparições de Nossa Senhora
de Fátima.
O programa das Bodas de Ouro
da Igreja de São José terminarão
a 7 de maio, com a Celebração da
Eucaristia e Te Deum.
Celebrações dos 50 anos da Igreja de São José na, Ribeira Chã.
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Escoteiros de Água de Pau pretendem divulgar o escotismo na comunidade

São várias as atividades que o agrupamento realiza ao longo do ano com a participação dos seus jovens escoteiros.

Ser escoteiro é, para muitas

crianças e adultos, um motivo de
grande orgulho, mas para quem
não pertence a esta associação
existe sempre uma dúvida: qual é
a diferença entre escoteiro e escuteiro?
Em 1913, foi fundada a primeira
Associação de Escotista Portuguesa (AEP) – Escoteiros de Portugal, segundo os princípios
delineados pelo fundador do movimento escotista, o inglês BadenPowell.
Por deﬁnição “ser escotista”, é
aquela pessoa que viaja sem bagagem de forma leve e veloz.
Em contrapartida, em 1923, a
Igreja Católica decidiu criar o
“Corpo de Scouts Católicos Portugueses", mais tarde "Corpo Nacional de Escutas”, os Escuteiros,
outra associação escotista, mas
com caráter religioso e sobretudo
destinada aos jovens que praticam
a religião Católica.
O Diário da Lagoa foi ao encontro do Grupo de Escoteiros 97 de
Água de Pau, na Lagoa, para compreender a sua história de fundação, o seu funcionamento e as
diversas atividades.
O Grupo de Escoteiros 97 de
Água de Pau foi criado no dia 14
de junho de 1983, sendo inicialmente uma secção do Grupo 96
do Rosário e foi apadrinhado pelo
Grupo 63 da Ribeirinha, na Ribeira
Grande.
Dessa feita, no início da formação do Grupo de Escoteiros de
Água de Pau, a escolha das cores
do lenço foi uma conjugação das

cores de outros grupos de escoteiros, nomeadamente do branco, referente ao primeiro Grupo de
Escoteiros a ser criado nos Açores,
o Grupo 80 de Ponta Delgada. Já a
cor vermelha foi escolhida em
representação do Grupo 96 da
Lagoa e o verde refere-se ao
Grupo 63 da Ribeira Grande.
Atualmente, o Grupo 97 conta
com 38 elementos divididos pelos
diversos grupos: os Alcateia com
idades entre os 7 e os 10 anos, a
Tribo de Escoteiros dos 11 aos 14
anos, a Tribo de Exploradores que
conta com jovens dos 15 aos 17, o
Clã com adolescentes até aos 21
anos e a Cheﬁa, os dirigentes que
participaram com aptidão no
Curso Preliminar de Formação
Escotista.
Paulo Ponte foi eleito chefe do
Grupo 97 em setembro 2016,
tendo, no entanto, dirigido os escoteiros de Água de Pau durante

vários anos, exercendo diversos
cargos. Mais especiﬁcamente: foi
chefe da Tribo de Escoteiros e
chefe dos Serviços Administrativos. Em 2005, foi nomeado para o
primeiro mandato como Escoteiro
Chefe do Grupo, tendo exercido
até 2010. Consequentemente, do
ano 2010 até 2016, exerceu funções de Escoteiro Subchefe do
Grupo 97.
De salientar que Paulo Ponte
entrou no grupo de escoteiros
com apenas 12 anos, sentindo
muito orgulho por ocupar um
cargo de grande responsabilidade
e ser dirigente.
“Para mim o escotismo é uma
escola de formação e é muito
estimulante ser dirigente num
grupo de escoteiros. Confesso que
há faixas etárias mais estimulantes
do que outras, mas é isto tudo que
torna estimulante ser-se dirigente
de um grupo de escoteiros. Não

Atividades marítimas realizadas pelos escoteiros.

poderia deixar de agradecer e louvar todos os restantes dirigentes
do Grupo 97, sendo que só com
todo o apoio e dedicação é que
ser-se dirigente deste Grupo é
bem mais fácil e estimulante”,
referiu Paulo Ponte ao Jornal
Diário da Lagoa.
A realização de diversas iniciativas ao longo do ano permite cativar mais elementos para o Grupo,
principalmente recrutamentos
efetuados na Escola EBI de Água
de Pau e CATL.
“Na minha opinião, creio que o
melhor método para cativar
jovens é eles verem e sentirem, in
loco, o que se faz e como se vive o
escotismo dentro do grupo. Ou
seja, seria colocando em prática o
método de ensino do escotismo
que é: “Aprender Fazendo”. Acredito que se os jovens participassem ativamente em algumas das
nossas atividades, certamente o
resultado poderia ser outro”, aﬁrmou o chefe do Grupo 97.
De salientar que o grupo de Escoteiros de Água de Pau assina
anualmente um protocolo com a
Câmara Municipal de Lagoa e
recebe ajudas pontualmente da
Junta de Freguesia de Água de
Pau.
Decorreu no passado mês de fevereiro, na Vila de Água de Pau, a
atividade regional “A Realidade de
B.P.”, onde durante um ﬁm de
semana, os jovens puderam usufruir de diversas atividades apropriadas a cada uma das divisões,
tendo como base a biograﬁa do
fundador dos Escoteiros, Baden
Powell.

Fotos: DR

“O objetivo do Grupo 97 ao se
candidatar à receção desta atividade passou por aumentar o interesse nos jovens que já praticam o
escotismo, bem como divulgar,
ainda mais, o Escotismo na comunidade pauense, despertando,
assim, o entusiamo de mais
jovens. Foi, sem dúvida, um ﬁm de
semana em que se viram e se
ouviram escoteiros pelas ruas de
Água de Pau com as suas cantigas,
gritos de patrulha e risadas”, explicou Paulo Ponte.
As atividades do Grupo 97 são
diversiﬁcadas, adaptadas a cada
uma das divisões e ao progresso
do escotista. Assim sendo, os
escoteiros praticam o Pioneirismo,
que é uma construção à base de
nós, mas também aprendem a
cozinhar em campo, nomeadamente sabendo fazer diversos
tipos de fogueiras, porque existem
várias dependendo da utilidade
que se pretende delas, como também se ensinam as regras de segurança, a confeção das refeições e
os gestos de primeiros socorros.
Ser escoteiro pode trazer muitos
benefícios para o desenvolvimento das crianças, pois fazem
parte de um grupo, onde criam
um espírito de família e de união,
sempre com o intuito de aprender
através de diversas brincadeiras.
Entre acampamentos e outras
aventuras ao ar livre, os escoteiros
cultivam o espírito de equipa,
aprendem conceitos importantes
de respeito ao próximo, mas também da natureza e do meio ambiente.
DL/AS
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[ OS DE CÁ ] - José Duarte Soares

Natural da nobre freguesia

de Santa Cruz, onde nasceu a 21
de março de 1955 - apesar de só
ter sido registado a 25 de abril -,
José Duarte Soares é o nome que
se segue como um dos que integram o panorama literário do
concelho de Lagoa.
Filho legítimo de Santa Cruz,
José Duarte Soares nasceu, mais
precisamente, na Rua da Cadeia,
na casa nº56, tendo como pai
José Soares Lopes e como mãe
Maria do Espírito Santo Tavares
Raposo, ﬁlha do Francisco “Morcela”, alcunha pela qual o povo o
tratava.
Com três meses de idade, e talvez sem se aperceber do sucedido, foi viver para a Terceira na
companhia dos seus pais e do seu
irmão, onde atualmente reside e
onde estudou, concluindo o
sexto ano e iniciando, também aí,
o seu caminho proﬁssional na

Fotos: DR

Empresa de Electricidade dos
Açores (EDA), da qual se encontra
reformado.
Já com três obras publicadas –
Ilha de Fragmentos, 2012, A Ilha
e o Mar Dentro de Mim, 2015, e
Aromas de Poesia, em 2016 -,
este escritor e poeta lagoense
nunca esqueceu as suas origens,
nutrindo pela Lagoa um carinho
muito especial e bastante emocionado. Aliás, foi na Lagoa que,
no passado dia 17 de março,
decorreu a apresentação das
suas três obras já publicadas, depois de já ter passado, também,
pelo Canadá.
Modesto, humilde, calmo e
sereno, este poeta, que assim
ainda não se autoproclama, começou nas lides da escrita de
poesia desde muito novo, tendo
começado por volta dos 8/9 anos
a aventurar-se na construção do
verso e da estrofe, o que sempre
lhe deu um enorme prazer, apesar de, durante muito tempo, ter

optado por manter a sua arte em
segredo, disponibilizando-a apenas a um círculo restrito de pessoas ou aos que a pediam.
Contudo, e por insistência e
motivação por parte de conhecidos (entre os quais gente das letras), começou a compilar cada
vez mais poemas, optando por
partilhá-los, pela primeira vez,
com o mundo, num parto que
ocorreu em 2012 quando nasceu
a obra Ilha de Fragmentos.
Usando o amor como pano de
fundo para muitos dos seus poemas, sendo uma temática predominante e que o inspira, este
poeta natural de Santa Cruz, freguesia vizinha do mar, não
ignora, de maneira nenhuma, as
suas raízes e o aroma de nascença, escrevendo, não poucas
vezes, precisamente à beira-mar.
Para além do mar, estimula-o a
solidão. Inspira-se, igualmente,
muito no nosso “ser ilhéu”, na
nossa maneira de viver, na nossa
maneira de sentir, de ver as
coisas de outra forma, sempre
criados pelo mar. Fala, muitas
vezes, nos seus livros, do mar, da
bruma, das marés que sempre o
inspiraram – e que o continuarão
a fazer, certamente.
Orgulho para todos nós, pela
sua honestidade e pelo seu trabalho, os seus livros são requisitados por uma grande variedade
de gentes que o abordam, pois as
suas obras, nos Açores, apenas
estão à venda através do próprio.
Lidando com a rima desde tenra
idade, e inspirando-se, predominantemente,
em
Florbela
Espanca e em Zeca Afonso, o
lagoense José Duarte Soares merece, desta forma, ser homenageado pelo Diário da Lagoa, que
continua, assim, a destacar e a
valorizar o património literário
lagoense, celebrando os seus
escritores e poetas.
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Observação solar no Rosário

Foram várias as pessoas que observaram o Sol.

O Observatório Astronómico

de Santana – Açores (OASA) dinamizou uma observação solar na
Praça de Nossa Senhora do Rosário, na cidade de Lagoa.
A atividade decorreu no início
do mês de abril, onde todos os interessados puderam observar, de
forma gratuita, o Sol, com a utilização de dois telescópios apropriados para o devido efeito,
nomeadamente com ﬁltros.
De salientar que o OASA é um
centro de ciência que tem como
principal objetivo a divulgação do
conhecimento cientíﬁco em temáticas relacionadas com a astronomia.
Segundo Pedro Garcia, Divulgador Cientíﬁco do OASA, estas atividades decorrem na cidade de
Lagoa desde 2013 e permitem
levar a ciência às pessoas, de
forma surpreendente, mas também divulgar o trabalho efetuado
pelo centro de observação astronómico.
“Escolhemos a Praça de Nossa
Senhora do Rosário por ser uma
zona mais centralizada, que tem

Fotos: DL

um espaço aberto com pessoas e
situa-se no cruzamento entre as
freguesias da cidade. No início, as
pessoas ﬁcam um pouco envergonhadas, evitam-nos um pouco,
mas depois conseguimos quebrar
o gelo”, explicou Pedro Garcia ao
Jornal Diário da Lagoa.
O mês de abril foi o Mês Mundial da Astronomia (MMA), onde
as comemorações foram promovidas e divulgadas internacionalmente
pela
associação
“Astronomers Without Borders”.
De forma a celebrar o mês Mundial da Astronomia, o OASA promoveu várias atividades durante
todo o mês, nomeadamente: observações noturnas, “Uma Noite
com as Estrelas” e “O Globo à
Noite”; Olimpíadas de Astronomia
e uma palestra com Jared Espley,
subordinada ao tema “Jupiter and
its Moons”, promovendo assim atividades tanto dentro como fora de
portas do centro de ciência.

JTO

O OASA promove várias observações ao longo do ano.

DL/AS
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Freguesia do Rosário celebrou o seu 424º aniversário

Algumas imagens da sessão comemorativa dos 424 anos da Freguesia de Nossa Senhora do Rosário, na Lagoa.

Fotos: CML
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Freguesia do Rosário evolui de forma sustentável e sistemática

Gilberto Borges, presidente da Junta de Freguesia do Rosário.

A Junta de Freguesia de Nossa

Senhora do Rosário, Lagoa, homenageou o Padre António Varão e o
Orfeão de Nossa Senhora do Rosário, com a entrega de uma medalha de mérito.
As homenagens decorreram durante a sessão comemorativa dos
424 anos da freguesia, que teve
lugar dia 5 de abril, no Cine Teatro
Lagoense. Uma cerimónia que começou com a atuação da Banda
Filarmónica Lira do Rosário e terminou com um concerto do

Orfeão de Nossa Senhora do Rosário.
Para Gilberto Borges, Presidente
da Junta de Freguesia de Nossa
Senhora do Rosário, ao longo dos
tempos, a freguesia tem evoluído
de forma sustentável e sistemática, sendo a freguesia mais populosa do concelho de Lagoa.
O Presidente da Junta de Freguesia salientou o facto do Rosário ser
a freguesia onde estão instalados
a maioria dos serviços do concelho
e que melhorar esses mesmos serviços, a restauração e os hotéis da
cidade, serão fatores benéﬁcos

para trazer cada vez mais turistas
à Lagoa.
Durante a emocionante cerimónia de homenagem, Gilberto
Borges aﬁrmou ser um reconhecimento justo pelo trabalho que os
homenageados desenvolveram,
em prol da comunidade civil e
religiosa da freguesia.
Para Cristina Calisto, Presidente
da Câmara Municipal de Lagoa,
este aniversário engrandece e perpetua a história da Lagoa, numa
ligação entre o passado e o futuro,
que demonstra uma nova era.
A autarca aﬁrmou não esquecer
as preocupações e anseios dos
cidadãos, referindo o exemplo da
fábrica do álcool, sendo um
assunto crucial para a cidade e
que será defendido pela Câmara
Municipal, nomeadamente com
uma proposta de classiﬁcação da
mesma, de forma a representar e
digniﬁcar com orgulho o passado
e o futuro.
Cristina Calisto voltou a frisar a
importância da formação dos
estudantes lagoenses, defendendo o sucesso desses jovens
que farão parte do futuro da
Lagoa, nomeadamente na área
tecnológica com o Nonagon – Parque de Ciência e de Tecnologia de
São Miguel.
Assim sendo, o futuro da Lagoa
passará por uma ciclovia com bicicletas e veículos elétricos, pela
natureza a demarcar-se com diver-

sos trilhos pedestres, mas também com o turismo rural e a utilização do ecossistema, no que diz
respeito aos resíduos.
“Distinguir o Pe. António Varão
e uma instituição musical e cultural como o Orfeão de Nossa Sra.
do Rosário é distinguir trabalho e
amor à terra”, salientou a edil
lagoense relativamente às homenagens que decorreram durante a
comemoração do aniversário da
elevação do Rosário a freguesia.
Quem também não ﬁcou esquecido, foi o falecido empresário
lagoense, Norberto Ponte, que foi
recordado pela autarca como um
lagoense responsável e um forte
agente de dinamização local.

coelhinho da Páscoa, oferecido
pela Junta de Freguesia.
Ao ﬁnal do dia, teve lugar a
Cerimónia Comemorativa.
Por outro lado, Gilberto Borges
salientou ao Jornal Diário da Lagoa
algumas diﬁculdades que atravessa a Freguesia de Nossa
Senhora do Rosário, nomeadamente a falta de emprego.
“A falta de emprego é um problema colateral, todos nós temos
esse problema, que não há
maneira de resolver. Nós bem que
tentamos, mas temos esperança
que melhore”, referiu o presidente
da Junta de Freguesia, demonstrando a sua preocupação com a
situação de várias famílias.
Gilberto Borges relembrou ainda
que o porto de pescas emprega
muitos lagoenses, mas a nova
regra dos barcos, que até sete
metros não podem ultrapassar um
certo número de milhas, levou
muitos pescadores a desistirem
das suas embarcações e conse-

quentemente a ﬁcarem desempregados.
Para 2017 estão previstas várias
obras na Freguesia de Nossa
Senhora do Rosário, nomeadamente o Hospital de São Lucas, o
Mercado Municipal, a iluminação
da Praça de Nossa Senhora do
Rosário, a remodelação da Escola

Rui Bettencourt, Secretário
Regional Adjunto da Presidência
para as Relações Externas, relembrou com muito “prazer e orgulho” a sua infância como lagoense
e como habitante da Freguesia de
Nossa Senhora do Rosário, felicitando tanto o presidente de junta
como os diversos homenageados.
“O Rosário esteve sempre à
frente, tanto na época da laranja,
como do álcool, sempre foi uma
freguesia de referência, também
na indústria, e isso marcou a freguesia”, disse Rui Bettencourt.
DL/AS
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No ﬁnal da cerimónia houve brinde e bolo de aniversário.

Falta de emprego continua a ser um problema

Atividades para os mais novos na praça principal do Rosário.

Foram diversas as atividades

que decorreram na Praça de Nossa
Senhora do Rosário, na Freguesia
de Nossa Senhora do Rosário, na
cidade de Lagoa, de forma a celebrar o seu 424º aniversário.
A freguesia começou as comemorações do seu aniversário com
concursos de desenho e pintura,
jogos tradicionais, pintura facial e

pula-pulas para as crianças.
Para o Presidente da Junta de
Freguesia, Gilberto Borges, este
dia de festa, que é comemorado
todos os anos, só podia estar principalmente dedicado à juventude,
sendo ela “o futuro”.
As crianças puderam, assim,
através dos diversos ATL´s que
aderiram à comemoração, participarem nas atividades gratuitas e
usufruir de um granizado e de um

do Fisher e do porto de pescas,
sendo que essas construções
envolvem o apoio ﬁnanceiro do
Governo Regional e da Câmara
Municipal de Lagoa.
DL/AS
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O Porto dos Carneiros continua à espera de melhoramentos.
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“Casamento de Santo António” em junho na Lagoa

25 anos, irão casar no Dia de Santo
António, na Igreja do Convento dos
Franciscanos, em Santa Cruz, Lagoa.
Decidiram optar por esse casamento original, principalmente por
terem a vantagem de ser ﬁnanciado
praticamente na totalidade, numa
parceria entre a Junta de Freguesia
de Santa Cruz e a sua Paróquia.
Este casal foi selecionado em toda
a ouvidoria da Lagoa, da Ribeira Chã
até ao Livramento, sendo que por
vários motivos os outros três casais
que
haviam sido selecionados,
desistiram.
Assim sendo, com os diversos patrocínios e o apoio da junta de freguesia e da Paróquia, o principal
objetivo é fazer com que este casal
tenham um dia de sonho.
Para o Padre Nuno Maiato, Santo
António também é um santo casamenteiro e patrono dos namorados
e noivos nos Açores e como tal, faz
todo o sentido a organização deste
matrimónio.
Casal que irá realizar o seu casamento.
“O principal objetivo passa por dar
uma oportunidade àqueles casais
o próximo dia 13 de junho e pela pri- que dizem que não casam pela Igreja pormeira vez na ilha de São Miguel, a igreja de que não têm dinheiro”, referiu o Pe. Nuno
Santa Cruz, na cidade de Lagoa, vai ser pio- Maiato. Desse modo, ﬁnanceiramente, é
neira na realização de um casamento de uma grande ajuda, pois apenas o vestido da
noiva e o fato ﬁcam ao encargo do casal.
Santo António, o santo casamenteiro.
Atualmente, os casamentos cristãos são
Seguindo assim a tradição lisboeta, os noivos, Marlene Soares e João Frias, ambos de cada vez menos e este incentivo passa tam-

N

bém pela valorização do casamento e do
matrimónio, nomeadamente para quem
quer construir uma família.
“Somos cada vez menos e isso é triste porque a Igreja quer propor a religião a todos,
este bem maior não é partilhado com os outros”, explica o pároco da freguesia de Santa
Cruz.
O facto de alguns casais terem desistido
do casamento, demonstra que por vezes a
novidade e o desconhecido assustam, mas
também por acharem que o casamento
deve ser um momento privado e a maioria
das pessoas não estão preparadas para um
ato comunitário e público.
Como já foi referido, os patrocinadores
irão contribuir para a celebração do casamento, de uma forma parcial ou na totalidade, nomeadamente: cabeleireiro,
fotografo, boda, custo do casamento civil
e na Igreja, alianças, mas dentro dos limites apresentados, dando assim a possibilidade do casal usufruir de uma união
digna e bonita, mas sem exageros.
Para a noiva Marlene Soares, fazia todo
o sentido querer participar, até porque o
casal sempre se sentiu muito próximo de
Santo António, participando em criança
nas marchas da festa desse padroeiro.
“É uma oportunidade única, pensámos
que não iríamos ser selecionados e que
haveria muita gente a querer participar,
nomeadamente por haver casais mais necessitados do que nós”, explicou a noiva
ao Jornal Diário da Lagoa.

Marlene Soares considera-se uma sortuda
e está plenamente satisfeita com toda a organização do evento, salientando que tanto
a junta de freguesia de Santa Cruz, como a
paróquia e os patrocinadores, estão a trabalhar em conjunto para proporcionar um
casamento inesquecível.
Para a noiva, que vive na freguesia do Rosário e o noivo na Atalhada, ser o primeiro
casal de noivos de Santo António a casar na
ilha de São Miguel, signiﬁca que vai ser um
momento que vai ﬁcar para a História.
DL/AS
Fotos: DR

Festas de Santo António são marca da freguesia de Santa Cruz
De 8 a 13 de junho a freguesia

de Santa Cruz volta a receber as
Festas de Santo
António. Já
com 25 anos de existência, estas já
são um marco das festas populares da ilha.
Com a organização da Junta de
Freguesia de Santa Cruz, anualmente são milhares de pessoas
que se deslocam até à cidade de
Lagoa para presenciar, essencialmente, as Marchas de Santo António.
Em ﬁm de mandato, Adriana
Rebelo, a presidente da junta de
freguesia, falou ao Diário da
Lagoa, sobre como foi realizar, nos
últimos três anos, as festividades.
"As festas de Santo António
foram momentos únicos na minha
experiência enquanto autarca.
Cada ano novo da minha vida nos
últimos anos foi também o início
da preparação de uma nova edição das festas de Santo António.
Todas elas foram marcantes: a edição de 2014 porque foi a primeira
que a atual junta organizou; a de
2016 porque foi a edição especial
comemorativa dos 25º aniversá-

rio; mas a que está sempre mais
presente em nós é aquela que está
para vir. Acredito que a edição
deste ano - por ser a última a ser
coordenada por mim - será provavelmente a que irei lembrar com
mais saudade".
Segundo a autarca, "as
festas são um legado que
recebi e que mantive da
forma como se deve manter um legado: fazer as inovações
desejáveis
e
possíveis sem desvirtuar a
essência que esteve na sua
origem e se perpetua ano
após ano. Nunca tive o
sentimento de propriedade sobre as festas nem
terei depois de terminar o
meu mandato. Aliás, o
sucesso das festas residem
no facto delas serem as
festas de toda a freguesia
e de todos os fregueses
sem nenhuma distinção.
Posso até dizer que estou
convicta de que quem vier
depois de mim tentará e
conseguirá fazer mais e
melhor porque, além de

vir a ter mais recursos, terá também uma nova frescura que as
novas ideias sempre trazem consigo".
Nesta mensagem, Adriana
Rebelo deixa uma palavra aos seus

fregueses, e a todos os lagoenses.
"Em nome da junta de freguesia
de Santa Cruz, deixo uma palavra
de gratidão pela forma apaixonada como se empenharam na
construção do sucesso que são as
Festas de Santo António.
Com tão pouco, fez-se
tanto! Da minha parte,
apesar dos muitos erros
que cometi, fui sempre
ﬁel ao que para mim era
essencial. Em primeiro
lugar usar os recursos de
forma
equilibrada
sabendo que os meus fregueses vivem em Santa
Cruz não só durante a
semana das festas, mas
durante todas as 52
semanas do ano e que a
junta tem que estar com
eles e com as suas necessidades todas e cada uma
dessas semanas. Em segundo lugar nunca politizar as festas de forma a
torná-las um palco para
disputas partidárias ou
seleccionar os colaboradores ou participantes

com base na sua cor partidária ou
outra forma de distinção qualquer.
Por último, preferir, sempre que
possível, o trabalho voluntário em
detrimento de determinadas máquinas organizadas de produzir
eventos. Esta forma popular de
nos organizarmos pode, por vezes,
não ser tão eﬁciente, mas garante
a pureza da marca "made in
Lagoa" e a alegria contagiante que
todos reconhecem à hospitalidade
do nosso povo".
"Penso que os santacruzenses e
todos os lagoenses perceberam e
sentiram bem esta maneira de
estar da junta de freguesia ao
longo do mandato e por isso retribuíram de forma tão generosa. No
ﬁnal das próximas festas, como
não terei que pensar na edição seguinte, vou ter mais disponibilidade para transmitir aos
lagoenses tantas e tantas expressões de reconhecimento e admiração que recebi das pessoas que
nos visitaram e foram presenteados com a belíssima montra do
que somos como povo que são as
Festas de Santo António da
Lagoa".
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VOZ DO PASSADO - A IMPRENSA
(NÃO) LAGOENSE | 07

Por: RoberTo MedeirOs

1953 - LAGOA, O ÚLTIMO CONCELHO A
SER VISITADO PELO MINISTRO DO INTERIOR

“A visita ao concelho de Lagoa pelo senhor Ministro do Interior Dr. Trigo de
Negreiros no dia 15 de Agosto de 1953 começou pela Vila de Água de Pau, que preparou uma recepção ao Ministro, enviado
do Governo que tanto tem
feito àquele concelho.
Festa rija. Todo o povo
está ali para, juntamente
com o seu representante, o
senhor Carlos Bicudo de Medeiros, Câmara, Juntas de
freguesia, regedores, clero,
comissão concelhia da U.N.,
ea
ﬁlarmónica local
«Fraternidade Rural», manifestarem ao Ministro do Interior,
o
seu
eterno
reconhecimento, pelo que já
foi feito e o que esperam
ainda lhe façam.
O adro da Igreja paroquial, de Nossa
Senhora dos Anjos apresentava um belo
aspecto em policromia, pois eram os degraus ocupados por raparigas, que vestem
as suas mais garridas vestes de domingo
antes da festa da sua padroeira. Quiseram
também os membros da comissão da
recepção aproveitar as belas ornamentações deste dia, para receber o visitante
Ilustre.
Foguetes e morteiros são sem conta.
Uma salva de 14 tiros de peça é dada do
Monte da Aparição logo que a ﬁlarmónica
termina os últimos acordes da Maria da

Fonte (hino nacional), momento em que
uma linda menina entrega ao senhor Ministro, a oferta do Concelho e que constou
de uma colcha, das bem conhecidas em
toda a parte por «Colchas de Água de Pau»
nos seus teares domésticos preparadas
com os mais extravagantes desenhos.
O senhor Ministro sobe à Igreja e
repousa um pouco a fazer a sua oração.
Vem em cortejo até à Praça, e a rua principal, que está atapetada de ﬂores, tem
nas suas numerosas varandas, colgaduras,
mastros embandeirados e as senhoras das
sua primeira sociedade que as ornamentam lançando pétalas de ﬂores sobre o
longo cortejo.
Sobem para os automóveis na Praça.
Passam pelo beneﬁciado Bairro das Escaninhas (*hoje Foral Novo) que está todo
engalanado.
Depois, pelas freguesias de Santa Cruz
e do Rosário, para entrarem pelas alminhas no «Bairro dos Pobres» há muito
ocupado, e cujos habitantes depois de
porem colgaduras nas janelas, saem para
a rua, a manifestar o seu regozijo pela

visita do Sr. Dr. Trigo de Negreiros, a quem
oferecem lindos ramos de ﬂores.
Depois, percorre os bairros de pobres e
pescadores (74 casas) a acabar. Entra em
algumas, e ao retirar-se sempre debaixo
de um forte ribombar de foguetes, morteiros e músicas pois que as duas freguesias
da sede do Concelho agora são as que
abrilhantam a recepção, tem palavras do
maior elogio para o presidente do organismo que está à frente da administração
de tão próspero concelho.
E ﬁnalmente vai até ao Largo Governador Aniceto dos Santos, na
Atalhada, onde é saudado
em despedida pelo povo da
Lagoa, que lhe oferece o último ramo de ﬂores na visita
que fez ao nosso distrito.”
[notícia do Correio dos Açores, 25 de Agosto de 1953 Fotos em Água de Pau e Rosário, no dia 15 de Agosto ]
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O Sarampo está de volta

Dr. João Martins de Sousa
Delegado de Saúde de Lagoa

Nas últimas semanas, a Direção Geral

da Saúde tem manifestado preocupação relativamente ao aumento de casos de Sarampo em Portugal, o que já constitui um
surto, segundo a mesma entidade.
O Sarampo é uma infeção viral, muito contagiosa, que se transmiti pessoa a pessoa
por via aérea, por gotículas de saliva que se
espalham pelo ar, por aerossóis ou por contato direto com secreções nasofaríngeas de
pessoas infetadas.
Esta virose tem um período de incubação
que varia entre 10 e 18 dias, depois deste
período, a pessoa infetada apresenta os sintomas da doença. Estes podem durar entre
8 a 14 dias, sendo que a maioria dos casos
tem duração de 10 dias.
O quadro clínico do Sarampo compreende
o aparecimento de febre igual ou superior
a 38ºC, lesões na mucosa bucal, que na clínica são conhecidas por lesões de Koplik,
tosse, coriza, rinite, otite, conjuntivite, fotofobia e exantema máculo-papular no
corpo. Este exantema carateriza-se por pequenas manchas vermelhas que surge primeiro no rosto e se estendem por todo o
corpo.
Habitualmente o Sarampo é uma doença
benigna, mas pode ser grave ou até mesmo
fatal. As complicações são muitas e podem
atingir diversos órgãos evoluindo para otites médias que causam surdez, conjuntivite

com ulceração da córnea que pode levar à
cegueira encefalite, pneumonia entre outras.
Depois de diagnosticado o Sarampo é tratado recorrendo a medidas de suporte e
conforto do doente, podem ser prescritos
analgésicos e antipiréticos como o ibuprofeno e paracetamol, e suplementos de vitamina A. Atenção que estão contra-indicados
medicamentos que contenham ácido acetilsalicílico. O seu médico também poderá
prescrever antibióticos caso ocorram infeções bacterianas associadas.
Não existe, portanto, tratamento especíﬁco para eliminar o vírus do Sarampo.
As pessoas não vacinadas ou que não tenham tido a doença podem ser facilmente
infetadas se expostas ao vírus, sendo a vacinação uma medida preciosa na prevenção
do Sarampo.
O Plano Regional de Vacinação é composto, entre outras, pela vacina anti sarampo, parotidite (papeira), e rubéola. Às
crianças é administrada a primeira dose aos
12 meses de idade e a segunda dose aos 5
anos. Adultos nascidos antes de 1970 não
necessitam de fazer a vacina, salvo se houver risco de exposição e se a pessoas nunca
tenha tido a doença. Esta situação pode
acontecer, por exemplo, em caso de viagens
para países com taxas elevadas da doença.
Neste sentido é recomendada uma consulta
médica do viajante. Aos adultos nascidos
após 1970 que não tenham contraído a
doença, deverá ser administrada uma dose
da vacina. Os proﬁssionais de saúde deverão ter duas doses da vacina. Mulheres em
idade fértil não poderão engravidar nos três
meses seguintes à administração da vacina
anti sarampo, papeira ou rubéola.
Estas vacinas são gratuitas e muito eﬁcazes no controlo das viroses para que estão
indicadas.
Aconselho os pais vivamente a vacinarem
os ﬁlhos e, caso desconheçam, informaremse sobre o seu estado vacinal, na sua unidade de saúde, a ﬁm de se protegerem caso
seja necessário.
A prevenção através da vacinação é a medida mais eﬁcaz na prevenção do Sarampo.
Foto: DR
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António Moniz Barreto:
o maestro e compositor do povo
Foto: DR

A 27 de julho de 1907 nascia,

na freguesia de Nossa Senhora do
Rosário, António Moniz Barreto,
mais um dos ilustres seres humanos que a Lagoa, enquanto terra,
procriou.
Filho de António Moniz Barreto
e de Maria da Glória Fragoso,
este dotado ilustre da nossa terra
deixou legado no campo da música como compositor e como um
próximo apaixonado pelas lides
das bandas ﬁlarmónicas, considerando a música em si uma “tão
nobre arte”, como tão acostumadamente dizia.
Contudo, o conhecimento surgiu um pouco a partir do seu espírito profundamente autodidata,
tendo tirado apenas a terceira
classe, já que provinha de uma
família humilde, de fracos recursos ﬁnanceiros. Empenhado em
expandir, sozinho, os seus conhecimentos no campo da música e
em ganhar alguma tão fundamental experiência, começou
logo aos 8 anos a tocar ﬂautim.
Com 18, e na virtude de haver em
falta um regente para a Sociedade Filarmónica Lira do Rosário,
e a situação económica da
mesma não ser também a melhor, foi convidado para a reger,
tendo aceitado e efetuado um
trabalho deveras meritório e reconhecido por todos, nomeadamente
na
vertente
da
composição de várias marchas fú-

nebres, graves e canções, assim
como ordinários, fantasias e belíssimas rapsódias. Tantas foram
as composições feitas, que, a
dada altura, deixou de saber com
que nome havia de as baptizar,
começando então a identiﬁcá-las
pelas horas em que as ﬁnalizava.
A banda do caiador, como ﬁcou
conhecida – já que, quando entrou, logo aos 8 anos, na antiga
Fábrica do Álcool, onde trabalhou, assumiu as funções de caiador –, chamava muita gente
quando o público apercebia-se
que ia atuar nos arraiais, não
arredando esse mesmo público
pé até ﬁnal, demonstrando,
assim, todo seu respeito, apreço
e simpatia pelo autodidata compositor lagoense e pela banda
que tão bem orientava.
Competente para tocar vários
instrumentos musicais, António
Moniz Barreto foi regente da Sociedade Filarmónica Lira do Rosário, onde esteve durante 43 anos,
sediada na freguesia de Nossa Senhora do Rosário, e, no ﬁnal da
sua vida, da Sociedade Filarmónica Estrela D´Alva, sediada em
Santa Cruz, onde permaneceu
apenas 3 anos, até à sua morte.
Com um ﬁlho, Dorvalino Moniz
Barreto – outro excelente músico
e conhecidíssimo entre a população lagoense -, procurou, durante
toda a sua longa vida, incutir o
gosto pela música aos seus pares,
considerando-a uma verdadeira

arte, tamanha era a paixão inata
que ardia, e sempre ardeu, dentro de si.
Além de dotado para a música,
era também dotado para as relações sociais. Pessoa humilde,
falava com toda a gente, acedendo às solicitações das pessoas
que lhe pediam para fazer uma
música com determinado nome,
o que na maior parte das vezes
correspondia ao de um familiar
próximo.
Após a sua morte, por iniciativa
da Câmara Municipal de Lagoa e
da Junta de Freguesia de Nossa
Senhora do Rosário, foi colocada
uma placa na rua onde nasceu,
com o seu nome e data nascimento, como forma de profunda
gratidão e reconhecimento ao
grande maestro compositor
popular que foi, sempre prestigiando, durante toda a vida, o
concelho onde nasceu, levandoo, na linguagem dos sons, alémfronteiras.
Respeitado e admirado, trabalhou durante muitos anos na antiga Fábrica do Álcool, tendo
entrado para a mesma em 1945,
como caiador, e trabalhado, mais
tarde, como encarregado da cantina, durante cerca de 10 anos,
havendo sido, inclusive, o responsável/maestro do Orfeão, Charanga e da orquestra da fábrica,
todos formados por funcionários
da mesma.
Maestro também da Banda
Lira do Espírito Santo da Maia, da
Lira do Norte de Rabo de Peixe,
da União dos Amigos das Capelas,
da Fraternidade Rural de Água de
Pau e da Filarmónica Estrela
d’ Alva de Santa Cruz, Lagoa, é de
sublinhar que quase todas as
ﬁlarmónicas dos Açores possuem
músicas suas, assim como algumas no Canadá e Estados Unidos
da América, tendo levado, assim,
indubitavelmente, a Lagoa mais
longe, não sendo, portanto, de
estranhar que acabasse por ser
homenageado pela Lira do Rosário, pela Estrela D´Alva e pela
Associação Musical de Lagoa esta última tem, aliás, levado a
cabo um festival de ﬁlarmónicas
com o seu nome.
O distinto compositor e maestro popular lagoense – porque
pertence, e sempre pertenceu ao
povo – faleceu a 14 de outubro
de 1978.
DL/JTO
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“Coleção Visitável da
Matriz da Lagoa”
inaugurada em pleno Dia
Internacional dos Museus
Fotos: DL

Alguns dos objetos que farão parte da coleção visitável.

Em pleno Dia Internacional dos

Museus, a 18 de maio, a Igreja de
Santa Cruz, na Cidade de Lagoa,
inaugura a sua "Coleção Visitável".
Vários espaços anexos à Igreja
Matriz de Lagoa vão ser musealizados com perto de 300 obras
divididas em diversos núcleos, nomeadamente: o Núcleo de Imaginária, Ourivesaria, Cerâmica,
Processional, Paramentaria e Arte
Bonecreira.
Esta coleção visitável permitirá
preservar, rever e salvaguardar a
arte Cristã e todo o património
religioso existente na Paróquia.
O projeto surgiu no âmbito do
inventário feito à Igreja de Santa
Cruz, efetuado por Joana Simas, e
irá permitir prolongar a ação da
Igreja no mundo real.
Esta iniciativa, com uma missão
pastoral, tem como principal objetivo: a divulgação do património
cultural de cariz religioso, envolver
a comunidade local, promover a
investigação, desenvolver atividades e criar um suplemento informativo para cada ano do itinerário

catequético de infância e adolescência.
Desse modo, no dia 18 de maio,
pelas 10h00, haverá a sessão
solene de abertura, seguida de
uma visita guiada às 15h00.
Pelas 21h00, a voz da antiga vocalista dos Madredeus, Teresa Salgueiro, acompanhada por Nelson
Almeida no acordeão de concerto
e Óscar Torres no contrabaixo, irão
proporcionar um memorável momento musical, que também contará com a presença do coro do
Seminário de Angra.
De salientar que os custos da
Oratória serão suportados na totalidade por patrocinadores, sendo
que a Paróquia de Santa Cruz não
terá qualquer encargo ﬁnanceiro
com este evento.
A Oratória “Cânticos da Tarde e
da Manhã” será gratuita e aberta
a toda a população, no entanto os
interessados deverão reservar um
bilhete no arquivo paroquial, uma
vez que a lotação da Igreja é limitada.
DL/AS
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“O judo é considerado mais do que um desporto, é um modo de vida”

Fotos: DL

Foto: Judolag

Bruno França e Filipe Teixeira no clinic de treinadores, Coimbra

Foto: Judolag

Algumas imagens do Torneio de Judo, que decorreu na Escola Padre João José do Amaral, Lagoa.

O Jornal Diário da Lagoa foi ao

encontro de Bruno França, colaborador do Judolag – Judo Clube de
Lagoa -, onde é membro da direção, é treinador da iniciação, da
formação e do pré-competição.
Atividade ininterrupta desde
1990, o judo, na Lagoa, começou
por ser uma modalidade promovida pela Junta de Freguesia de
Nossa Senhora do Rosário, passando a haver depois uma associação da arte marcial ao Clube
Operário Desportivo e, nos dias de
hoje, temos esse e o Judolag –
Judo Clube de Lagoa.
Segundo Bruno França, “o Clube
Operário Desportivo tem sido
mais ativo numa vertente de iniciação e pós-competição. O Judolag foi criado com a intenção de

Alguns dos judocas do Judolag.

aperfeiçoamento para a via competitiva e não só apenas na via
lúdica e na via desportiva de manutenção”.
O clube conta atualmente com
cerca de 80 membros federados,
cuja densidade de atletas, por idades, é maior entre os 8 e os 12
anos. Mas é bem possível começar-se a integrar as lides do judo
desde bem mais cedo, a partir dos
4 anos de idade.
“Nos começámos a criar uma
faixa etária de pré-judo, através de
jogos, metendo as crianças mais
pequenas a fazer o pré-desporto,
na base de jogos e da coordenação motora, porque hoje em dia as
crianças não são como as de antigamente, que iam para a rua e
tinham mais destreza física. Agora
ﬁcam mais em casa. O pré-judo

tem ajudado a compensar aquilo
que já não há hoje em dia: crianças a brincarem na rua e a terem
esse desembaraço. E estamos a
começar com a faixa etária dos 4
anos. Dos 4 aos 7 anos é o préjudo, jogos adaptados ao judo, e
depois começamos a dar iniciação
e formação mais especíﬁca a partir
dos 8 anos”, sublinha o colaborador do Judolag.
As vantagens de se começar a
praticar judo tão cedo são inúmeras e bem visíveis, pois esta arte
marcial com origens no Japão permite “a auto-disciplina, ou evitar o
confronto”, sendo que “um praticante de judo é sempre uma pessoa ponderada, que tem calma e
que aprende a atuar quando tem
de atuar”. Bruno França destaca
ainda que “o comportamento das

Fotos: Judolag

Curso - Celso Martins, J Batista e os treinadores dos Judolag

crianças na escola e a sua disciplina têm vindo a melhorar e o
judo é essencial para isso”, tendo
a UNESCO, inclusive, considerado
o judo como a modalidade mais
indicada para a formação de crianças e jovens em termos desportivos”.
Com um código moral constituído por itens tais como a delicadeza, a coragem, a sinceridade, a
honra, a modéstia, o respeito, o
controlo sobre si mesmo e, principalmente, a amizade, o Judolag
destina-se a dar a conhecer uma
arte marcial com origens orientais
que assenta, fundamentalmente,
na “máxima eﬁciência com o
menor esforço”.
“É tentar derrubar o nosso parceiro usando a força do parceiro e
usando técnicas para o deixar ou
imobilizado ou fora do seu controlo. Está assente num código
moral muito sólido e pretende
criar condições para uma criança
ou um indivíduo evoluir a nível
mental e a nível físico”.
Sem limite de idades, um judoca
pode continuar ativo por um
tempo quase indeterminado, até
“aos 80, 90 anos”, persistindo,
contudo, uma verdade incontornável:
“Um atleta, no judo, nunca está
completamente formado. Estamos
sempre em constante crescimento. O judo é uma constante
evolução, estamos sempre à procura da perfeição. Esta é uma arte
marcial oriental japonesa e aquela
cultura japonesa está sempre à
procura da perfeição, está sempre
a treinar para se aperfeiçoar. Em

termos de competição e de alta
competição, um atleta atinge talvez o seu auge aos 22, 24 anos e,
talvez, até aos 27”.
Numa modalidade em franco
crescimento tanto em Portugal
como nos Açores, tendo havido
um certo pico de popularidade
quando Nuno Delgado foi medalhado nos Jogos Olímpicos, o Judolag – Judo Clube de Lagoa, tem
procurado impor-se no panorama
regional e até nacional, já tendo
conquistado, inclusive, alguns títulos. Já contou com campeões regionais de juvenis, de cadetes e,
nos juniores, com um campeão regional.
E porque sonhar é ver as formas
invisíveis, as ambições passam
também por conquistas a nível nacional, bem mais difíceis, até porque aí “já surgem estruturas
proﬁssionais, quase proﬁssionais,
e nós aqui somos um clube amador. Tentamos trabalhar o mais
proﬁssionalmente possível para
tentar chegar ao nível dos que
estão no continente”.
Bruno França deixa assim uma
mensagem a todos os que, tal
como ele, adoram e praticam o
judo, apelando para que possam
continuar “a sua progressão em
busca da perfeição, aproveitando
os ensinamentos que o judo dá:
máxima eﬁcácia com menor esforço. O judo é considerado mais
do que um desporto, é um modo
de vida”.
DL/JTO
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AJCOD líder na 1ª fase do regional
Foto: DL

Os Sub 18 masculinos de Basquetebol

da Associação Juvenil do Clube Operário
Desportivo (AJCOD) sagraram-se Campeões
de São Miguel ao vencer todos os jogos que
disputou no campeonato de Ilha.
A equipa da AJCOD, esta época, não deu
qualquer hipótese ao seu rival Clube
U. Sportiva, cobrando desta forma a hegemonia que o Clube de Ponta Delgada vinha

tendo nos últimos anos.
Assim sendo, a AJCOD, nos
dias 21, 22 e 23 de abril disputou a 1ª fase do Campeonato Regional, a ﬁm de
apurar a equipa que irá representar os Açores na Taça
Nacional, que se disputará a
3 e 4 de junho, no Alentejo.
A Associação Juvenil do
Clube Operário Desportivo
obteve três vitórias nos três
jogos realizados, alcançando
a conquista do primeiro lugar desta primeira fase do Campeonato Regional.
A equipa da Lagoa venceu o primeiro jogo
frente ao AngraBasket por 39-65. No
segundo jogo venceu o Atlético por 79-35.
Quanto ao resultado do terceiro encontro,
a AJCOD venceu a União Sportiva por 50-61.
A segunda fase irá agora disputar-se em
São Miguel, em casa do vencedor da 1ª
fase.
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Jetski - Gonçalo Rodrigues representa o
Clube Náutico de Lagoa em 2017

Gonçalo Oliveira Rodrigues, Bicampeão

Europeu e Vice-campeão Mundial de Jetski,
corre na época 2017 pelo clube Náutico de
Lagoa.
A primeira prova do jovem micaelense
será já este mês de maio, dias 6 e 7, no
Campeonato Nacional, a decorrer em Viana
do Castelo.
Ainda em maio, o jovem, que esta época

Iniciados do Operário participam no
torneio Braga Cup de 2 a 8 de julho
Os pais dos atletas da equipa

do escalão de Iniciados do Clube
Operário Desportivo juntaram-se
para a realização de várias atividades, com o objetivo de angariar
fundos para a deslocação dos
jovens ao torneio de futebol Braga
Cup.
O Torneio BragaCup será realizado pela terceira vez e tem como
objetivo levar até Braga 96 equi-

pas provenientes de vários pontos
do país e do mundo, onde já está
inscrita a equipa da Lagoa.
Durante sete dias, atletas dos 8
aos 15 anos vão encher os campos
de futebol de Braga naquele que é
considerado o torneio mais disputado e divertido de Portugal.
Como forma de angariar fundos
para conseguir concretizar os pais
dos atletas juntaram-se e têm
vindo a organizar várias iniciativas

para conseguir angariar o máximo
de apoio possível.
O salão da Junta de Freguesia do
Cabouco já recebeu dois jantares,
onde a adesão tem sido muito
positiva.
No próximo dia 13 de maio, o
salão da Junta de Freguesia do
Cabouco irá receber um novo jantar, com o mesmo objetivo, ou
seja, angariação de mais fundos
para ajudar nesta deslocação.

representa o clube da Lagoa, vai participar
no Campeonato da Europa de JetSki, de 19
a 21 de maio.
Para o mês de junho Gonçalo Rodrigues
tem mais três participações em provas nacionais e internacionais. De 2 a 4 estará em
Itália, no Porto Cesareo, a participar no
Campeonato da Mundo. Nos dias 17 e 18
participa, em Marco de Canaveses, no
Campeonato Nacional. De 23 a 25 participa
no Campeonato Nacional em
Entre-os-Rios, no Porto.
Em julho prossegue no Campeonato Nacional e na Copa Ibéria nos
dias 8 e 9 em Amieira Marina/Portel.
Já em setembro, o jovem açoriano estará na Taça de Portugal
nos dias 9 e 10. Nos dias 16 e 17,
Gonçalo Rodrigues estará com as
cores da Lagoa na Copa Ibérica de
Jetski em Cádiz, em Espanha.

Foto: DR

Jovem lagoense esteve
em estágio no F.C.Porto

João Furtado no Centro de Estágio do F.C.Porto.

O jovem jogador João Fur-

Algumas imagens dos dois jantares já realizados na Freguesia do Cabouco.

Fotos: DR

tado, com 15 anos, ao serviço
dos juvenis do Clube Operário
Desportivo (COD), esteve, este
mês de abril, em estágio na
equipa do Futebol Clube do
Porto.
O médio fabril, que tem demostrado capacidades futebolísticas para ter uma participação
em equipas inseridas em provas
superiores àquelas em que tem
vindo a evoluir, está há três anos
em observação pelo Sporting e
do Vitória de Guimarães, e antes
de partir para o Centro de Formação do Futebol Clube do
Porto, em Vila Nova de Gaia, foi
sondado para ir ao Sporting, mas
acabou por optar pelo clube nortenho.
Durante os três dias de estágio,
em que realizou dois treinos por
dia, João Furtado demonstrou

Foto: DR

aos responsáveis do F.C. Porto as
suas qualidades como médio
centro, ﬁcando com as portas
abertas para novos estágios.
Recorde-se que o jovem lagoense é formado no COD e esteve, na época passada, ao
serviço do Clube Futebol Pauleta, onde se sagrou campeão da
ilha de São Miguel e dos Açores
no escalão de iniciados. Esta
época João Furtado regressou à
equipa lagoense.
De destacar ainda que, ao
longo da carreira, o jovem lagoense tem sido convocado para
as seleções da Associação de Futebol de Ponta Delgada e faz
parte da seleção dos Açores de
sub-15 que vai estar, já este mês
de maio, nos Jogos das Ilhas, na
ilha francesa de Martinica, nas
Caraíbas.
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Atividade da PSP

No âmbito da atividade policial

recordamos, neste quadro, algumas
das ações desenvolvidas pelos elementos da Esquadra da PSP de Lagoa,
e divulgada através do relatório diário
do Comando Regional da PSP.
Ressalvamos que estes são dados
que não reﬂetem a totalidade da
atividade dos elementos desta esquadra.
25MAR2017- Foi detido, um indivíduo do sexo masculino, de 37 anos,
por condução de veículo, sob a inﬂuência de álcool, com a TAS de 1.83
g/l.
31MAR2017 - Foi detido por desobediência, um indivíduo do sexo femi-

nino, maior de idade, por condução
de veículo apreendido.
12ABR17 - Foi detido, um individuo
do sexo masculino, de 47 anos, por
condução de veículo, sob a
inﬂuência de álcool, com uma TAS de
2.30g/l.
12ABR17 - Foi detido, um individuo
do sexo masculino, de 28 anos, por
condução de um veículo, estando o
mesmo apreendido.
18ABR17 - Foi detido na sequência
de um acidente de viação, um indivíduo do sexo masculino, de 42 anoss,
por condução de veículo, sob a inﬂuência de álcool, com uma TAS de
1.50 g/l.
19ABR17 - A Esquadra de Investiga-

ção Criminal da Divisão Policial de
Ponta Delgada procedeu à detenção
de dois homens e uma mulher, com
idades compreendidas entre os 34 e
45 anos, suspeitos da prática de um
crime de tráﬁco de estupefacientes.
A investigação já decorria há alguns
meses, tendo culminado numa operação policial que compreendeu o cumprimento de vários mandados de
busca domiciliária e não domiciliária,
nas cidades de Ponta Delgada e Lagoa.
Resultaram destas diligências a
apreensão de 3000 doses de heroína,
2500 doses de haxixe e sete mil euros,
em numerário.

Promessas escutistas

Na verdade, uma palavra tão pequena e com muito signiﬁcado, uma
palavra que exige respeito, a palavra
que na qual me faz pensar. É realmente, um desaﬁo concorrer a chefe
de escuteiros, não pelo cargo mas
sim, pelos tantos desaﬁos e obstáculos que nos ensina a lutar, a dar valor,
a crescer e a ser melhor como pessoa
e como chefe.
O escutismo entrou na minha vida
já à alguns anos, longos, memoráveis,
difíceis e inesquecíveis. Conquistou
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acesso ao Parque
Industrial

Decorrem as obras de melhoramento das infraes-
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Alerta!

NECROLOGIA

De várias noites sem dormir, ás gargalhadas do fogo de concelho, de
todas as actividades com escuteiros
de todo mundo, ás missas animadas
pelo nosso agrupamento.
Levo tudo isto na minha mala guardado, levo este amor a todo lugar
como quando estou de lenço ao pescoço. E é com muito orgulho que
pertenço a este agrupamento, a esta
segunda família.

truturas do Parque Industrial da Chã do Rego d´Água, na
freguesia do Cabouco.
Trata-se de um investimento autárquico que ascende
os 150 mil euros, comparticipado pelo novo quadro
comunitário de apoios e que está a ser executado pelo
Tecnovia, estimando-se um prazo para a sua execução
de quatro meses.
Neste momento, já se encontra em curso a obra de
construção de uma rotunda naquela zona, que vem
disciplinar a entrada para este parque e prevenir, deste
modo, a possibilidade de acidentes.
Esta intervenção contempla, igualmente, a sinalização
vertical deste parque industrial e das empresas que se
encontram ali sediadas para que a acessibilidade às
mesmas se torne fácil e acessível a todos. Estão, igualmente, previstas a criação de zonas verdes e zonas de
estacionamento. Para além do melhoramento do
Parque Industrial da Chã do Rego d´Água e dos acessos,
esta intervenção contempla a requaliﬁcação da Estrada
Regional 516.
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HORÓSCOPO DE MAIO

Carneiro (21/3 a 20/4)

A vida afetiva atravessa uma excelente fase para conviver, namorar e estabelecer uma relação amorosa muito
bem-sucedida.
A nível proﬁssional o período é ideal
para ultrapassar obstáculos e atingir os seus
objetivos, a partir de uma atitude persistente.

A vida afetiva reﬂete a autoridade
de ambos os elementos do par e a paciência aliada à calma construirá os necessários
consensos.
A nível proﬁssional tenha especial cuidado com acordos, negociações e parcerias,
de forma a obter os resultados pretendidos.

A vida afetiva evolui positivamente e a compreensão determina um
novo ciclo nos relacionamentos, marcado
pela serenidade.
A nível proﬁssional terá de se esforçar
bastante e mostrar as suas ideias no trabalho, para realmente atingir os resultados
desejados.

Gémeos (22/5 a 21/6)

A vida afetiva exige inteligência
para resolver questões pendentes e não
adie diálogos essenciais à resolução dos
problemas.
A nível proﬁssional experimentará alguma
insatisfação passageira e tente ediﬁcar
bases mais sólidas para o futuro da carreira.
Caranguejo (21/6 a 23/7)

A vida afetiva atribulada inﬂuencia acontecimentos repentinos e a segurança emocional permitirá efetuar
mudanças inadiáveis.
A nível proﬁssional eleve a autoestima e,
com conﬁança, desenvolva atividades particulares que possam trazer conforto interior.
Labirinto: Descubra o caminho correto.

Leão (24/7 a 23/8)

A vida afetiva permite reestruturar os relacionamentos viáveis e criar
apoios relacionais sólidos, na base de uma
nova compreensão.
A nível proﬁssional a conjuntura possibilita trilar novos caminhos mais prósperos
e, ainda, poderá eliminar problemas antigos.
Virgem (24/8 a 23/9)

Soluções do passatempo do mês de abril de 2017

Balança (24/9 a 23/10)

A vida afetiva apresenta uma
energia marcada pela ação e simpatia,
ótimo aspeto para promover o carinho
aliado à sexualidade.
A nível proﬁssional haverá uma motivação especial para aprender assuntos relativos à Espiritualidade e aperfeiçoamento da
Fé.
Touro (21/4 a 21/5)

Descubra as dez diferenças.
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A vida afetiva harmoniosa e renovada abre um ciclo tranquilo, que facilita a
verdadeira manifestação dos sentimentos
do par.
A nível proﬁssional o seu trabalho será
avaliado de forma meritória e deve traçar
objetivos ousados, abrindo novos rumes na
carreira.

Escorpião (24/10 a 22/11)

Sagitário (23/11 a 21/12)

A vida afetiva aponta novas conquistas e deverá avançar sem medo de
expor os seus verdadeiros pensamentos, de
forma clara.
A nível proﬁssional estão protegidos os
estudos que alargam os seus horizontes e a
aprendizagem de técnicas que exigem rigor.
Capricórnio (22/12 a 20/1)

A vida afetiva indica que poderá
ter de enfrentar oposições familiares e a
discussão de ideias será (saudavelmente)
recomendável.
A nível proﬁssional haverá progressos
signiﬁcativos, embora deva amadurecer
bem as ideias e adquirir novos conhecimentos.
Aquário (21/1 a 19/2)

A vida afetiva depende em parte
do seu comportamento que deve pautar-se
pela inteligência e sobriedade. Evite reações explosivas.
A nível proﬁssional estão protegidas mudanças essenciais e terá ao seu alcance os
meios necessários, desde que peça apoio.
Peixes (20/2 a 20/3)

A vida afetiva resulta da habilidade no tratamento das questões familiares
e uma atitude compreensível pode melhorar uma relação.
A nível proﬁssional a lucidez aliada á
imaginação afastará certas contrariedades
e ditará grande evolução na carreira.

Última

Lira do Rosário comemorou 97 anos

sário, na Lagoa, completou esta
quinta-feira, dia 20 de abril, 97 anos,
sendo que a mesma foi fundada em
1920, pelo Padre João Furtado Pacheco, coadjuvado por Luís Soares de
Macedo.
Como Presidente da Banda Filarmónica Lira do Rosário há 17 anos,
Paulo Cordeiro, salienta que a instituição confronta-se diariamente com
várias diﬁculdades, nomeadamente
por falta de músicos e recursos ﬁnanceiros para fardamentos e palhetas.
Este ano de 2017 será o último
mandato de Paulo Cordeiro como
presidente da instituição e muito proPub.

vavelmente não se irá recandidatar,
justiﬁcando que o principal motivo
são as diﬁculdades de sobrevivência
que as bandas encontram atualmente.
Em 2016, a Banda Filarmónica Lira
do Rosário efetuou dez serviços, dos
quais quatro procissões e seis Coroações de Impérios, o que para o dirigente representa poucas atuações.
A Banda Filarmónica Lira do Rosário tem 35 elementos, numa faixa
etária dos 12 aos 37 anos e apesar de
contar com muitos jovens, as diﬁculdades em incentivar os mesmos são
cada vez maiores. Desse modo e de
forma a motivar os seus elementos,
a instituição quer, futuramente, orga-

nizar um intercâmbio com outra
banda ﬁlarmónica de Portugal Continental.
Relativamente à comemoração dos
97 anos, uma missa na Igreja de
Nossa Senhora do Rosário foi realizada esta sexta-feira, dia 21 de abril,
seguida por uma marcha, uma homenagem surpresa ao Presidente da
Junta de Freguesia do Rosário, Gilberto Borges.
“Este aniversário é muito importante e quisemos homenagear o presidente Gilberto Borges porque tem
sido um homem incansável para
todos nós. Tudo aquilo que pedimos
ele está sempre pronto para ajudar a
banda”, adiantou Paulo Cordeiro ao
Jornal Diário da Lagoa.
O futuro das bandas ﬁlarmónicas
encontra-se cada vez mais incerto,
mas a solidariedade entre as instituições do concelho de Lagoa tem permitido a sobrevivência das mesmas.
Para Paulo Cordeiro, a Banda Filarmónica Lira do Rosário tem muitas
qualidades e diferencia-se das outras
por contar “com músicos da casa que
têm amor à camisola”.
DL/AS

Pub.

Foto: Vintage Studio

A Lagoa recebeu a 6ª edição do Açores Challenge, em Patinagem Artística, onde o
Clube de Patinagem de Santa Cruz apresentou o seu o novo fato de treino.

A Banda Filarmónica Lira do Ro-
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Crítica ao livro “O que não ficou
por dizer”, de Júlio T. Oliveira

Obrigado, Júlio, pela pro-

fundidade do título e do
conteúdo do teu livro.
Obrigado pelo desaﬁo que
me ﬁzeste a mim e creio que
a todos os leitores.
Obrigado porque me levaste a pensar e a reﬂetir no
amor do ser humano.
Nunca tinha pensado e reﬂectido que “o que nunca
ﬁca por dizer” é indizível
porque é amor. Na verdade,
o amor é impossível de se
dizer pela palavra oral ou escrita em prosa e em poesia.
O que é indizível é indescritível. Não se diz nem se
descreve. O amor sente-se,
mas não se explica.
Aprende-se, mas só se ensina pela prática, pela coerência e testemunho de
vida.
Amor não se diz
Nem se escreve
Nem se pronuncia
De ânimo leve.

Sendo o amor indizível
Fica sempre por dizer
Mas o amor é possível
E dá gosto de viver.

Amor é um sentimento
Que gera felicidade.
É o melhor instrumento

De paz e tranquilidade.

Amor, inestimável dom
Que deve ser bem gerido.
O amor é muito bom
Quando dado e recebido.
Perdi o ﬁo à meada
Mas a meada tem ﬁo.
Esta foi outra jogada
Do Júlio, um desaﬁo.

De mim, foi uma ousadia,
Um simples gesto de amor.
Aceitei com alegria
A proposta do autor.
Poesia de menina
Que já tem a sua idade.
A do Júlio é genuína
No auge da mocidade.
Uma honra para mim
O teu livro receber,
Porque uma obra assim
É raro acontecer.

É uma obra profunda
Difícil de interpretar,
Que minha alma inunda
E até me faz meditar.

Uma obra para reler
E não ﬁcar na estante.
Lê-se com gosto e prazer
Esta obra fascinante.
Guilhermina Barbosa

