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Alunos da ESL aprofundam
conhecimento nas ciências
médicas e do ambiente

Dois projetos da Escola Secundária de Lagoa foram submetidos ao
25º Concurso de Jovens Cientistas e Investigadores 2017.

Autárquicas 2017:
eleitores fazem balanço
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Festas de Santo António
“A Lagoa é uma potência
decorrem de 8 a 13 de junho
no desporto”
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EDUCAÇÃO - EBI ÁGUA DE PAU

Escrita criativa com…Malvina Sousa
E, mais uma vez, sob a orienta-

personagens conhecidas e…,
novamente, puseram os seus neurónios a funcionar e deram asas à
sua imaginação e à sua criatividade!!!
No ﬁnal da atividade, os textos
foram lidos e todos riram com
tantas ideias “reveladas”…

Como fazer um creme de mãos?
(3ª sessão do Projeto “Newton
gostava de ler” -Módulo 3)

Fotos: EBI Agua de Pau

ção da professora Malvina Sousa,
os alunos das turmas A e B do 8º
ano, ﬁzeram um texto criativo
durante a Semana da Leitura dedicada ao prazer de ler.
A partir da atribuição de quatro

cartões, identiﬁcando uma personagem feminina conhecida, uma
personagem masculina famosa,
um espaço e uma situação, e
seguindo as instruções e exempliﬁcação da docente, os discentes,
em grupos, elaboraram um texto,
em forma de diálogo, entre duas
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Nos dias 26 e 27 de abril, a

3 dos textos selecionados…

Texto 1
Certo dia, o Príncipe Encantado entrou numa loja
de roupa, com o objetivo, de meter conversa com
alguém, de preferência, uma rapariga. Foi nessa loja
que encontrou uma linda rapariga de trancinhas e
chapéu vermelho. Não hesitou e perguntou:
- Com licença, importa-se que lhe pergunte o nome?
-Já perguntou! - a rapariga achou-o um pouco atrevido, mas nada como uma boa conversa. -mas já
agora sou o Capuchinho vermelho. E o senhor?
- Não me trates por “ senhor ” mas sim por “tu”. Sou
o Príncipe Encantado. Onde moras?
-Não era suposto falar com estranhos mas moro num
bosque e tu?
- No reino…
- Oh, meu Deus já é tarde! Tenho de ir pagar isto e ir
para perto da minha avó. Adeus!
- Adeus!
Capuchinho Vermelho queria levar 5 peças mas só
tinha dinheiro para 2. Ficou triste e o Príncipe não
gostando de a ver assim, comprou-lhe as roupas que
lhe faltavam.
No dia seguinte, a Capuchinho Vermelho, quando
regressou a casa, recebeu os presentes do Príncipe e
a carta que ele lhe deixou, dizendo:
- “Minha querida Capuchinho Vermelho, sei que fui
um pouco atrevido e curioso mas quero que saibas
que tenho um bom coração. Adorei conhecer-te.
Espero que gostes dos meus presentes. Vi o quanto
gostavas deles e não hesitei em oferecer-te. Beijos do
Príncipe Encantado.”
Jessica, Inês e Bianca do 8ºA
Texto 2
Num dia de neve, a Popota estava a apanhar
banhos de sol, e, de seguida, o Pinóquio foi para a

mesa na esplanada onde ela lá estava.
O Pinóquio chegou ao pé da Popota e disse:
-Ó Popota! Tens aqui um café.
- Porquê? – perguntou a Popota.
- Estou a tentar ser foﬁnho.
- Não precisas! Aﬁnal tu és a única pessoa que diz
mentiras aqui! De certeza que não me vais dar um
café.
- Sou a única pessoa que diz mentiras? Não foste tu
que prometeste um Fiat 500 da Barbie há 3 anos? perguntou o Pinóquio.
No dia de Natal, o Pinóquio recebeu o Fiat que ele
tanto queria, mas reparou que havia uma mensagem
e leu:
- Com muitos cumprimentos, da Popota.
Ele ﬁcou pasmado e atirou o presente para a
lareira.
Marco Fanfa e Miguel Sousa

Texto 3
O Peter Pan encontra a Barbie num estádio de
futebol a assistir a um jogo. Então, o Peter Pan intervém:
- Será que podia dar-me um autógrafo?
- Porquê? – questionou a Barbie.
- Porque eu assisto a todos os episódios de uma série
e és muito “fashion”!
- Está bem, então onde queres que eu assine?
- Na minha bola oﬁcial, dourada, personalizada, adorada e assinada pelo Pauleta.
- Mas, se o Pauleta já assinou, onde assino eu?
- Você pode assinar no canto superior direito do lado
esquerdo na coluna 2, alínea 4 invertida.
E assim foi, a Barbie assinou tal bola. Em seguida,
o Peter Pan voltou para a Terra do Nunca muito contente por ir mostrar a sua bola à Sininho.
Afonso Costa, Dario Flora e Kevin Tavares

coordenadora da biblioteca escolar da EBI de Água de Pau, Ângela
Coroado, procedeu à leitura
expressiva do conto “As mãos negras”, conto integrado no livro Nós
matámos o cão tinhoso, do escritor moçambicano Luís Bernardo
Howana. Então, foi contada a história de um menino que buscou
incessantemente uma resposta
que justiﬁcasse a cor das palmas
das mãos dos pretos, mãos mais
claras do que o resto do corpo. As
respostas vindas de diversas personagens, expuseram o preconceito sofrido pelos negros e a sua
condição de colonizados servindo
os seus “patrões”, os brancos.
Fazendo-se valer da ironia e das
respostas das personagens, a audiência foi conduzida a reﬂetir

sobre a questão da discriminação
racial, fazendo-se prevalecer a
ideia de que todos nós somos
iguais, independentemente da cor
da nossa pele.
A partir da temática da pele, ou
mais propriamente da sua importância ou não seja o maior órgão
do nosso corpo, foi desenvolvida
uma experiência conduzida pela
docente de físico-química, Hermínia Rodrigues. Após a visualização
e exploração de um power point,
os discentes, fazendo uso de
alguns objetos e líquidos: azeite,
água, gobelés de vidro, varetas de
agitação, espátula com colher,
pipeta de Pasteur, colher de chá,
lanolina e pectina, elaboraram um
creme de mãos com aroma a jasmim. E, assim, terminaram as sessões do Projeto “Newton gostava
de ler” do ano letivo 2016/17.
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Visita à Biblioteca Municipal
Tomaz Borba Vieira

No passado dia 28 de abril,

Fotos: EBI de Lagoa

os alunos do Clube de Leitura da
EB 2, 3 Padre João José do Amaral visitaram a IX Feira do Livro
"Alma Mater", patente ao público na Biblioteca Municipal
Tomaz Borba Vieira.
À semelhança do ano passado, os alunos deslocaram-se à
Biblioteca Municipal a ﬁm de visitarem, não apenas a feira do
livro, mas também, as exposições de pintura, escultura e desenhos dos artistas João M.
Ramos, Avelina da Silveira e Catarina Alves, bem como alguns
trabalhos dos alunos do artista
Victor Almeida.
A visita foi devidamente
guiada e explicada por uma das
técnicas da Biblioteca, permitindo aos alunos compreender
melhor a intenção dos artistas e
ver as obras expostas com um
olhar mais esclarecido.

7º Edição da Feira
Empreendedora da
EBI de Lagoa

Fotos: DL

A 7ª edição da Feira Empreen-

Alexandra Castela e Ana Páscoa, dinamizadoras do Clube
de Leitura

Programa Cidadania Marítima

O Comando da Zona Marítima dos Açores, no

âmbito do Programa Cidadania Marítima, está a desenvolver um conjunto de atividades junto das escolas com o objetivo de divulgar a ação da Marinha e
da Autoridade Marítima junto da população escolar.

Numa segunda fase da atividade, os alunos puderam observar alguns veículos usados pela Marinha,
que ﬁcaram expostos durante a manhã no recinto escolar.

A iniciativa teve lugar na EB 2, 3 Padre João José do
Amaral, no dia 18 de maio, e constou de uma palestra
sobre as atividades desenvolvidas pela entidade, com
o objetivo de dar a conhecer aos alunos os meios, as
missões e as atividades realizadas pela Marinha e Autoridade Marítima, em especial as que são realizadas
na região autónoma dos Açores, onde se destaca a
busca e salvamento marítimo e a ﬁscalização dos espaços marítimos.
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A esta atividade assistiram todas as turmas do
sexto ano de escolaridade.

dedora da Escola Básica e Integrada (EBI) de Lagoa, intitulada
“A Ilha das Maravilhas”, está a
decorreu dia 24 de maio,
na Praça de Nossa Senhora do
Rosário.
Este evento, contou com 26
bancas de negócio, onde todos
os alunos da EBI de Lagoa e algumas turmas da Escola Secundária
de Lagoa, tiveram em exposição
e venderam os seus produtos à
comunidade lagoense.
A Feira contou também com a
participação do Centro de Ciência Viva – Explolab, com a banca
da ciência, que desenvolve atividades de promoção da ciência
de forma lúdica.
De salientar que este projeto

envolve toda a comunidade educativa e contou com o apoio
logístico da Câmara Municipal de
Lagoa e da junta de freguesia de
Nossa Senhora do Rosário.
Na “Ilha das Maravilhas”, cada
banca possui o nome de uma
ilha, onde se vende, nomeadamente: doces, hortícolas, compotas,
ervas
aromáticas,
bijutarias, comes e bebes.
A Feira Empreendedora é realizada anualmente no ﬁnal do
ano letivo, e está inserida no programa de educação empreendedora. Por outro lado, a mesma
possui o seu banco e moeda própria, “empi”, e todos os benefícios ﬁnanceiros revertem a favor
dos alunos que têm a sua banca.
DL/AS
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Freguesia de Santa Cruz com falta de dinamização

Jardim do Convento de Santa Cruz.

Tendo em conta as eleições

autárquicas que irão decorrer no
próximo mês de outubro, o Jornal
Diário da Lagoa deslocou-se à freguesia de Santa Cruz, para se inteirar das preocupações e sugestões
da sua população.
O principal objetivo deste trabalho, realizado através de diversas
entrevistas, abrangendo variadas
faixas etárias, passa por perceber
que balanço fazem os votantes de

Santa Cruz do atual mandato na
junta de freguesia e quais são as
suas expetativas relativamente ao
próximo ato eleitoral.
De salientar que o Partido Social
Democrata (PSD) tem vindo a ser
eleito na freguesia de Santa Cruz
consecutivamente.
No que diz respeito à atual presidente de junta de freguesia,
Adriana Rebelo, que foi eleita
como independente nas listas do
PSD nas eleições autárquicas de

2013, a opinião da população ouvida, é
diversiﬁcada,
referindo que,
apesar de pessoalmente ser
boa pessoa,
como presidente contribuiu
com
pouco para o
desenvolvimento da freguesia. Porém,
algumas pessoas salientaFoto: DL ram o bom
desempenho
no que diz respeito às festas em honra de Santo
António, que se realizam no mês
de junho.
De relembrar que em 2013, dos
3084 votantes inscritos nesta freguesia, apenas 1418 pessoas votaram.
Muitos moradores de Santa Cruz
queixaram-se, ao Diário da Lagoa,
da falta de dinamização da sua freguesia, aﬁrmando que a maioria
dos eventos se centralizam na freguesia de Nossa Senhora do Rosá-

rio. A falta de dinamismo e de organização de eventos, mais
especiﬁcamente noturnos e de
verão, têm como consequências o
pouco desenvolvimento da freguesia, nomeadamente no que diz
respeito ao comércio local ou
ainda aos serviços públicos, que
necessariamente são efetuados na
freguesia vizinha.
Os santacruzenses são unânimes
relativamente à pouca dinamização do jardim do Convento dos
Frades, pretendendo que o
mesmo fosse mais utilizado para
festas de verão, ou ainda como
parque para animação infantil,
sendo que, muitos habitantes manifestaram, a necessidade de uma
creche e de mais um multibanco
na freguesia.
Vários dos inquiridos aﬁrmaram
que Santa Cruz é uma freguesia
“morta”, que parou no tempo,
onde melancolicamente os santacruzenses relembram tempos passados, tempos esses em que Santa
Cruz tinha todas as condições para
lhes proporcionar satisfação e
bem-estar.
Como havia o nosso jornal noticiado na edição do mês de abril,
relativamente às próximas elei-

ções autárquicas para Santa Cruz,
o PS apresenta Sérgio Costa e o
PSD avança com José Raimundo.
A opinião recolhida em Santa
Cruz tende a ser satisfatória para
com estes dois candidatos, referindo que ambos são trabalhadores, boas pessoas e dinâmicos na
sua envolvência com a comunidade santacruzense. Assim sendo,
os moradores desta freguesia esperam que o próximo presidente
eleito seja uma pessoa humilde e
com proximidade ao povo.
Por outro lado, nesta reportagem
pretendemos ouvir igualmente os
habitantes relativamente ao trabalho desenvolvido pela Câmara Municipal de Lagoa.
A opinião da população, no que
diz respeito ao trabalho desenvolvido pelo PS nos últimos quatro
anos, é bastante positiva, concretamente numa análise à presidência da atual edil.
Os santacruzenses ouvidos referem que um quartel de bombeiros, ambulâncias e mais trabalho
são as necessidades futuras a
ter em conta pelo próximo presidente eleito para a Câmara Municipal de Lagoa.
DL/AS

Adriano Costa reúne preferências dos habitantes do Cabouco
O Jornal Diário da Lagoa des-

locou-se à freguesia do Cabouco,
na Lagoa, pensando nas próximas
eleições autárquicas, por forma a
perceber os desejos e anseios da
população.
Relativamente às necessidades
desta freguesia, alguns habitantes
do Cabouco salientaram o desejo
de poderem usufruir de mais um
multibanco no centro da freguesia, mas a preocupação dominante
é a falta de trabalho, referenciado
pela maioria dos inquiridos.
Por outro lado, a necessidade de
um parque temático para crianças
e jovens, nomeadamente para os
jovens com idades superiores aos
12 anos, que já não podem frequentar os ATL´s, e a remodelação
do campo de jogos foram temas
abordados pelos cabouquenses.
A necessidade de mais animação
de rua, com feiras de verão, que
pudessem animar a freguesia e
fazer com que os jovens e os idosos saíssem de casa, também
foram ideias defendidas por diversos moradores.
Para além do entretenimento da
freguesia, a falta de um atendimento ao município e principalmente o desagradável cheiro no

Cabouco, provocado
pela criação de porcos, foram temas recorrentes evocados
pela população.
No que diz respeito
ao turismo, praticamente inexistente
nesta freguesia, foi
referida a falta de
placas informativas,
nomeadamente localizando a Igreja, a
Junta de Freguesia e
Casa do Povo de Cabouco.
Como foi referido
anteriormente pelo
nosso jornal, relativamente às próximas
eleições autárquicas,
o Partido Socialista
avança com o atual
presidente de junta
A freguesia do Cabouco tem 1921 habitantes, segundo os Censos de 2011.
de freguesia do Cabouco,
Adriano
em 2016.
No que diz respeito a Nuno Rego,
Costa, enquanto que o Partido SoRelativamente a Adriano Costa, a maioria dos cabouquenses ouvicial Democrata apresenta Nuno a população inquirida aparenta-se dos considera que o próprio não
Rego.
satisfeita com o seu trabalho e de- reúne as condições necessárias
De salientar que Adriano Costa sempenho como presidente, sa- para assumir a presidência da
não foi eleito pelo povo, mas assu- lientando ser uma excelente junta de freguesia, porém alguns
miu a função de presidente da pessoa tanto a nível pessoal como inquiridos manifestaram opiniões
junta de freguesia, após a saída do proﬁssional.
favoráveis relativamente ao candicargo por parte de César Pacheco,

Foto: DR

dato, aﬁrmando ser uma boa pessoa.
Nas eleições autárquicas de 2013,
dos 1547 votantes inscritos no
Cabouco, votaram 892 pessoas.
DL/AS
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População do Rosário satisfeita
com candidatos apresentados
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Cidadãos podem dar
o seu contributo para
a Reforma da
Autonomia

Foto: DL

Os cidadãos já podem dar o

Praça de Nossa Senhora do Rosário.

No âmbito do trabalho que

temos vindo a realizar nas várias
freguesias do concelho de Lagoa,
sobre as próximas eleições autárquicas, o Jornal Diário da Lagoa
deslocou-se à freguesia de Nossa
Senhora do Rosário para se inteirar da opinião dos moradores.
O principal objetivo passa por
perceber que balanço fazem os
moradores dessa freguesia do
mandato do atual presidente de
junta, Gilberto Borges, e o que esperam do próximo ato eleitoral.
De salientar que Gilberto Borges
foi eleito presidente da junta de
freguesia de Nossa Senhora do Rosário, pelo Partido Socialista, em
2013, sendo que nesta freguesia,
dos 4690 inscritos, apenas 2184
pessoas votaram.
Das diversas entrevistas, que
abrangeram várias faixas etárias, a
opinião relativamente ao mandato
de Gilberto Borges não é unânime.
É apontado por muitos moradores
como sendo um presidente assíduo, boa pessoa, compreensivo e
que trabalha a tempo inteiro na
junta. Por outros, porém, é visto
como um presidente pouco próximo do povo e que apoia apenas
algumas pessoas da freguesia.
Alguns moradores do Rosário
desejam que as festas organizadas
pela freguesia, nomeadamente as
festas de verão, tenham mais atrações e uma programação musical
mais diversiﬁcada, podendo cativar mais pessoas e também atrair
turistas.
No que diz respeito à Praça de

Nossa Senhora do Rosário, algumas pessoas aposentadas entendem que a praça deveria ter mais
sombras, para poderem usufruir
da mesma no verão. Por outro
lado, alguns comerciantes manifestaram o desejo do Porto dos
Carneiros ter uma decoração natalícia na época do Natal e que os
caixotes do lixo sejam renovados,
nomeadamente para favorecer o
desenvolvimento do comércio e
da restauração local.
Nas próximas eleições para a Assembleia de Freguesia, o Partido
Socialista apresenta novamente
Gilberto Borges, enquanto o Partido Social Democrata avança com
João Silva, como havia o nosso jornal noticiado no mês de abril.
O candidato João Silva é visto na
comunidade como sendo uma boa
pessoa, trabalhador e, potencialmente, um bom presidente para a
junta de freguesia. No entanto, algumas moradores acreditam que,
frente ao candidato do PS, Gilberto Borges, “é tempo perdido”.
De salientar que, através desta
reportagem, foi fácil entender que
alguns moradores julgam o bom
desempenho do presidente de
junta de freguesia através das
“latas de tinta e tijolos” que recebem de apoio, e não pelos verdadeiros motivos, nomeadamente o
desenvolvimento e o trabalho realizado na freguesia, tal como foi
por diversas vezes referido à nossa
reportagem.
Nesta reportagem realizada na
freguesia de Nossa Senhora do Rosário, pretendemos saber igual-

Foto: DL

mente a opinião dos habitantes
relativamente ao desempenho da
atual autarquia lagoense.
De salientar que a Câmara Municipal de Lagoa é liderada por
Cristina Calisto, do Partido Socialista, desde 2015, após a renúncia
do cargo pelo antigo presidente
João Ponte.
Na freguesia de Nossa Senhora
do Rosário, muitos moradores
aguardam que as “promessas” da
autarquia, relativamente aos projetos para esta freguesia, sejam
realizados, nomeadamente o melhoramento da orla costeira e do
Porto dos Carneiros. No entanto,
muitos compreendem que nem
tudo depende da Câmara Municipal de Lagoa, mas sim dos apoios
orçamentais da Região e da União
Europeia.
É uma constante muitos dos
habitantes desejarem e acreditarem ser indispensável um quartel
de bombeiros na cidade lagoense.
Por outro lado, no que diz respeito
ao comércio e restauração local,
alguns inquiridos salientaram a
necessidade da divulgação dos
seus espaços pela ilha de São Miguel, principalmente com a distribuição de ﬂyers pelas festas
organizadas pela autarquia, referindo, por exemplo, o Festival
Lagoa ComVida.
DL/AS

seu contributo para a Reforma
da Autonomia Açoriana.
Para isso, a CEVERA, Comissão
Eventual para a Reforma da Autonomia, competente nesta matéria, passa a disponibilizar uma
plataforma para onde os cidadãos poderão remeter sugestões
e contributos que considerem
essenciais, contributos estes que
serão posteriormente analisados
por esta Comissão.
Assim, todos os contributos e
sugestões deverão ser remetidos
para o e-mail: cevera_participa@alra.pt
Recorde-se que o Parlamento
dos Açores aprovou, em janeiro,

por unanimidade, um projeto de
resolução que cria a Comissão
Eventual para a Reforma da Autonomia, iniciativa que pretende
clariﬁcar e alargar as competências autonómicas da região.
O projeto, subscrito pelos seis
partidos com assento na Assembleia Legislativa Regional (PS,
PSD, CDS-PP, BE, PCP e PPM), refere que há “um conjunto de situações” jurídico-institucionais
relacionadas com o exercício da
participação político-eleitoral,
do sistema de governo e das relações intrapoderes que é necessário analisar, no sentido de
aperfeiçoar as competências autonómicas.

Jornal Oficial da Região
disponível através de
aplicação móvel
O Jornal Oﬁcial da Região

Autónoma dos Açores está mais
acessível, através de uma aplicação móvel denominada “JORAA”,
que se encontra disponível nas
lojas Apple, Google Play e Microsoft.
Esta aplicação, que é gratuita,
permite consultar com maior
proximidade, em dispositivos

móveis como smartphones e
tablets, as publicações dos atos
executivos e legislativos nos
Açores.
O Jornal Oﬁcial, renovado em
abril, introduziu várias inovações
e melhorias relevantes para o
cidadão, inspirando-se nas práticas da ‘web social’ e de ‘crowdsourcing’, disponibilizando um
motor de busca mais poderoso.
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Coleção Visitável da Matriz de Lagoa permite a partilha
da cultura eclesiástica com toda a comunidade
A Coleção Visitável da Matriz

de Lagoa, na Paróquia de Santa
Cruz, foi inaugurada com grande
emoção, permitindo a partilha da
cultura eclesiástica com toda a comunidade e principalmente estudar e preservar o património
religioso.
Inaugurado dia 18 de maio, no
Dia Internacional dos Museus, o
espaço museológico da Ouvidoria
de Lagoa, conta com a existência
de áreas anexas ao templo, onde
constam seis núcleos, com peças
datadas entre os ﬁnais do século
XVI e o século XXI.
Através do património histórico
e artístico presente na Coleção Visitável, todos os visitantes poderão ver a vida de Cristo e da Igreja,
nomeadamente nos diferentes núcleos, agrupados de acordo com a
tipologia e a temática: núcleo da
imaginária, ourivesaria, cerâmica
e azulejaria, processional, paramentaria e arte bonecreira.
O núcleo da arte bonecreira,
considerado o ex-libris da Coleção
Visitável, permite a promoção da
fé, principalmente por apresentar
uma coleção exclusiva de bonecos
criados e pintados pelo artista António Amaral, que retratam os
principais acontecimentos da vida
de Cristo, desde a “Anunciação do
Anjo” até à “Ascensão ao Céu”.
Neste núcleo que comporta 170
ﬁguras e 33 cenas da vida de

Cristo, o bonecreiro lagoense, António Amaral, de uma forma muito
harmoniosa e realista, expressou
com toda a sua imaginação e trabalho efetuado durante quatro
meses, a vida de Cristo.
Assim sendo, de forma minuciosa,
o processo de fabrico das pequenas ﬁguras envolve a modelagem
do barro, a secagem, a cozedura e
a pintura dos bonecos.
Para o Pe. Nuno Maiato, a Coleção Visitável exigiu vários anos de
“sonho e preparação” para dar
uma resposta concreta ao património que a Igreja Matriz possui,
acreditando que este espaço era
uma necessidade e um verdadeiro
desaﬁo para a Ouvidoria da Lagoa.
“Quando cheguei a esta Igreja,
em 2009, herdei 500 anos de
vivência cristã. Cheguei à Igreja e
procurei o que já tinha sido feito e
o que faltava fazer”, recorda o Pe.
Nuno Maiato durante a inauguração da Coleção Visitável.
De salientar que o projeto surgiu no âmbito do inventário feito
à Igreja de Santa Cruz, efetuado
por Joana Simas, onde o Pe. Nuno
Maiato relembra que em 2016
quando assumiram a data de inauguração para o dia 18 de maio,
todos se admiraram e muitos
foram aqueles que não acreditaram na concretização do projeto.
A Coleção Visitável também terá
uma aplicação de língua gestual
portuguesa, que ﬁcará pronta este

Igreja Matriz encheu para ouvir Teresa Salgueiro.

A Igreja Matriz de Lagoa rece-

beu a Oratória “Cânticos da Tarde
e da Manhã”, de Teresa Salgueiro,
a 18 de maio, no dia de inauguração da Coleção Visitável da Igreja
Matriz de Lagoa, numa simbiose

Fotos: DR

perfeita conjugada com uma igreja
repleta de pessoas em comunhão
e admiração para com a voz da
cantora.
Segundo explicou a cantora ao
nosso Jornal: “isto são cânticos
muito antigos, são tudo músicas

verão e dez sessões de catequese,
onde cada catequista irá visitar a
Coleção com os jovens.
Joana Simas, com grande emoção, referiu os meses de muita luta
que foram necessários para persistir num projeto que inicialmente
muita gente não acreditava e que
atualmente se encontra patente.
“Lutámos muito para que este
sonho se tornasse realidade. A Coleção Visitável permite estudar, divulgar e preservar o património
religioso e promover a fé através
da cultura, dando vida a peças arrumadas dentro das gavetas e descodiﬁcando a mensagem que elas
escondem”, explica Joana Simas.
Igor França, coordenador da
Área da Cultura e Educação da Câmara Municipal de Lagoa, relembra que, antigamente, com as
diﬁculdades de comunicação
entre os países com diferentes
idiomas, a única forma de linguagem era através da arte e é com
grande alegria que constata que a
evangelização pelo culto continua
na atualidade.
Para colocar as 135 peças de
arte em segurança e permitir que
o visitante desfrute da Coleção Visitável com agrado, cada visita poderá ser efetuada, de forma
gratuita, das 10h00 às 13h30 e das
14h30 às 18h00, de terça a sextafeira, e das 10h00 às 13h30 aos
sábados.

portuguesas, para poemas da liturgia de várias épocas, penso que
o mais antigo é do século VI”.
A Oratória de Teresa Salgueiro,
apesar de ser cantada ao vivo, não
é feita num formato de concerto,
mas sim completada pela leitura
de alguns textos bíblicos, criando
assim um verdadeiro momento de
oração.
“É realmente uma graça, são momentos que não passam mais e
que me enriquecem muito”,
salienta a artista, referindo que é
necessário uma fé profunda para
transmitir a sua mensagem, mas
principalmente ter uma devoção,
sendo que, no seu caso em particular, essa devoção é por Jesus
Cristo e Deus.
Teresa Salgueiro relembra que
para além da fé e da devoção, as
músicas são verdadeiros poemas
“maravilhosos” que nos levam
para um mundo com uma grande
riqueza espiritual.
“Eu sou uma pessoa com grande
fé e esperança também. Esta mú-

São 135 as peças que estão em exposição.
sica e estes poemas têm lá tudo,
são poemas extraordinários, duma
elevação e de uma entrega. São
poemas de pessoas que têm a capacidade de descrever a sua relação com Deus, com a Criação, com
o mundo e com a construção de
um mundo melhor para todos nós.
A procura de um mundo perfeito
à luz de um mundo criado”, explica
a artista, demonstrando que a sua
inspiração provém principalmente
das palavras e do louvor pela Criação.
Para a cantora, a Oratória é sempre um momento de comunhão
entre si e o público e é por esse
motivo que, no início de cada
espetáculo, é pedido que ninguém
aplauda entre cada canção, de
forma a não quebrar o momento
de meditação e de oração de cada
pessoa.
Como diz o provérbio “cantar é
rezar duas vezes”, para Teresa Salgueiro a Oratória permite a meditação, contemplação, louvor à vida
e à beleza da Criação, sendo o

Fotos: DL

local em si, as igrejas, um espaço
que transporta uma grande carga
emocional.
Mais propriamente na Igreja
Matriz de Lagoa, a cantora confessa ter sentido um grande carinho por parte de toda a
comunidade, sentindo-se emocionada principalmente por estar a
apresentar a sua Oratória pela primeira vez nos Açores.
Relativamente à Oratória da
Teresa Salgueiro, segundo o Pe.
Nuno Maiato: “foi de facto um
momento com uma carga espiritual muito forte: todos os silêncios, todos os acordes, todas as
palavras ditas, todo o jogo cénico
de luzes, de velas, tudo. Muitos
daqueles cânticos ou hinos que
foram cantados eu conhecia-os e
acostumei-me a ouvi-los cantados
com muita ligeireza, e ouvi-los na
voz da Teresa ganhou uma maternidade espiritual que me tocou,
sobretudo os cânticos referentes a
Nossa Senhora”.
DL/AS
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PSD Lagoa apresenta
cabeças de listas às juntas
de freguesia e câmara

Candidatos do PSD Lagoa às freguesias e Câmara Municipal.

Para o PSD Lagoa os

presidentes de juntas de
freguesia são o mais importante elo de ligação entre a
população e qualquer governação, devendo-se dar a
estes importantes agentes
de promoção social, todas
as condições e reconhecimento ao trabalho que
estes desenvolvem.
O PSD Lagoa orgulha-se
dos candidatos que apresenta às juntas de freguesia, enaltecendo desde logo
as suas qualidades pessoais, a disponibilidade por
eles mostrada e a vontade
patente em contribuírem
para o desenvolvimento
local e a qualidade de vida
dos seus concidadãos, destaca uma nota enviada à
nossa redação.
O PSD Lagoa apresenta
"João António Morais da
Silva, 45 anos, técnico de
farmácia, homem humilde,
trabalhador e com percurso
de vida exemplar, como
candidato à presidência da
Junta de freguesia do Rosário".
O candidato à presidência
da Junta de Freguesia de
Água de Pau será Mike
George Sousa Soares, 35
anos, massagista de recuperação, que, segundo refere a mesma nota, trata-se
de "um homem moderado,
simpático e com reconhecida participação ativa na
sua vila".
O candidato à presidência
da Junta de Freguesia de
Santa Cruz é José Francisco

Ventura Raimundo, 37
anos, funcionário administrativo nascido no seio de
Santa Cruz "cedo se destacou pelas suas convicções,
capacidade de trabalho e
dedicação nas suas participações em atos na sociedade", lê-se.
Nuno Miguel Pimentel
Rego, 32 anos, técnico de
construção civil, "oriundo
de famílias cabouquenses,
é um homem proativo e
mostrando
objetivo,
grande capacidade de trabalho", será o candidato à
presidência da Junta de
Freguesia do Cabouco.
Para a presidência da junta
de freguesia da Ribeira Chã,
o PSD Lagoa apresenta José
Pacheco, 46 anos, designer
gráﬁco, "homem defensor
acérrimo dos valores e tradições, defende a valorização e promoção da Ribeira
Chã e das suas gentes, de
forma intransigente".

Por outro lado, o PSD
Lagoa apresenta como candidato à presidência da
Câmara Municipal de Lagoa
Carlos Augusto Furtado, 46

POLÍTICA

Fotos: PSDLagoa

anos, empresário, nascido,
criado e residente na
Lagoa.
Segundo o candidato, este
envolveu-se neste projeto
com o objetivo de trazer
novas pessoas à vida pública do concelho, proporcionando desta forma
outras oportunidades de
representatividade aos lagoenses, ao mesmo tempo
que pretende mostrar que
o “poder é do povo” e não
“ o povo é do poder”.
Em termos objetivos de
governação, Carlos Augusto
Furtado defende que a
localização privilegiada do
concelho não tem sido um
vetor devidamente aproveitado. Para o candidato
do PSD é muito importante
que se objetive um rumo
de projeção económica, gerador de empregabilidade
sustentável, que trará independência ﬁnanceira aos
lagoenses, referindo também que muito há ainda a
fazer em matéria de justiça
social e igualdade de tratamento entre cidadãos. O
direito à redistribuição
justa dos impostos pagos
pelos lagoenses, o apoio à
promoção de habitação
condigna, o reconhecimento e apoio às instituições locais, bem como a
proteção social aos idosos e
a criação de condições que
estimulem os jovens à motivação pela sua valorização
pessoal, são outros dos
temas que merecem especial atenção.
DL/PSD-Lagoa
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PS apresenta candidatos
para as cinco freguesias
na Lagoa

Candidatos do PS Lagoa às juntas de freguesia.

O secretariado do PS Lagoa mostra-se

claramente satisfeito com os cinco cabeças
de lista para as Assembleias de Freguesia:
Sérgio Costa para Santa Cruz; Paulo Melo
para Água de Pau; Gilberto Borges para o
Rosário; Adriano Costa para o Cabouco e
Vitória Couto para a Ribeira Chã.
Segundo uma nota enviada à nossa
redação, das cinco freguesias, dois candidatos pelo PS são nomes novos, nomeadamente Sérgio Costa e Paulo Melo,
ambos jovens dinâmicos, pessoas credíveis e que granjeiam a simpatia e conﬁança das comunidades onde estão
inseridos.
Já em relação aos outros três candidatos, há claramente uma postura e provas
dadas de trabalho e aposta, nos últimos
anos, nas freguesias do Cabouco, Rosário
e Ribeira Chã.
Quanto aos novos candidatos, Sérgio
Costa que íntegra a cabeça de lista pela Assembleia de Freguesia de Santa Cruz, tem
38 anos e desempenha as funções de assistente técnico/ técnico de obra na direção de Serviços de Infraestruturas e
Equipamentos da DROPC, colaborando, de
forma dedicada, em todas as atividades da
comissão da Igreja Matriz.
Por sua vez, Paulo Melo, que integra a cabeça de lista pela Assembleia de Freguesia
de Água de Pau, tem 38 anos, e é técnico
de vendas, sendo também Presidente da
Associação de Eventos Viva Mais Água de
Pau.
Quanto aos nomes já conhecidos, Vitória
Couto, pela freguesia da Ribeira Chã, é a
mais nova candidata e tem 30 anos e é
professora; Gilberto Borges, pela freguesia
de N. Sra. do Rosário, tem 64 anos e está
reformado. Já Adriano Costa pela freguesia do Cabouco tem 49 anos e é funcionário dos CTT e Coordenador do Sindicato
Nacional dos Trabalhadores das Correios e
Telecomunicações.
Por outro lado, a candidatura do Partido

Foto: PSLagoa

Socialista à Assembleia Municipal apresenta como cabeça de lista o médico José
Manuel Dias Pereira.
Segundo os socilaistas lagoenses, “Dias
Pereira é, claramente, um médico reconhecido, um grande proﬁssional e uma
pessoa reconhecida na Lagoa, que detém
por parte da maioria dos lagoenses respeito e, acima de tudo, assume um perﬁl
adequado para desempenhar as funções
de futuro presidente do órgão deliberativo
do município Lagoense. A socialista considera que Dias Pereira é um homem ponderado e de consensos que certamente irá
promover o diálogo profícuo para o futuro
desenvolvimento do concelho nas grandes
tomadas de decisões em que este órgão
deliberativo tem assento.”
Segundo uma nota enviada à nossa
redação, José Manuel Dias Pereira tem 71
anos de idade, natural de Portalegre, casado e pai de seis ﬁlhos. Reside em Água
de Pau, no lugar da Caloura, e é sobejamente conhecido entre a população do
concelho mas particularmente na vila de
Água de Pau.
Médico de proﬁssão, formado pela Faculdade de Medicina de Lisboa entre 1967
a 1973, tirando mais tarde entre 1976 a
1981, especialidade de Pneumologia, no
Serviço de Pneumologia do Hospital de
Santa Maria em Lisboa e em Pneumologia
e Imuno – Alergologia, em 1981, pelo Ministério da Saúde e Ordem dos Médicos.
Com um vastíssimo currículo, tem passagens pelo Centro Desportivo de Lisboa,
assistente da Faculdade de Medicina de
Lisboa. Diretor do Serviço de Pneumologia
do Hospital de Ponta Delgada, Gestor Regional do Programa Regional de Saúde e
Presidente da Comissão Regional e membro da Comissão Nacional de Internatos
Médicos do Min Saúde. Exerce Clinica Privada. Assinou a Convenção com o Secretário Regional da Saúde para o exercício da
Pneumologia nas ilhas sem hospital.
DL/PS-Lagoa
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A tradição mais antiga nos Açores
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Legalmente Falando

O espaço que aqui se apre-

Estas lindas festas de encanto
Que todos os anos é um renovo,
Que se faz por todo o canto
Desde de Santa Maria ao Corvo
As festas do Divino Espírito Santo.

Desde o maior ao mais pequenino
Esta tradição sempre continua,
Suas domíngas por sete semanas
Todos num pensar de menino,
Trazem o gado para a rua
Nestas festas lindas açorianas.

João Silvério Sousa

Vos escrevo, sem engano,

Para as nove ilhas de nove cores,
Com um povo alegre e humano,
Que armazena seus valores,
Um antigo feito açoriano,
O Espírito Santo nos Açores.
Tradição cheia de alegria
Que nosso povo nunca contesta,
Alegre e com simpatia,
Todos os anos se manifesta,
Foi na ilha de Santa Maria
Que se fez a primeira festa.
Para alegria do nosso povo,

Vem o gado pelas ruas a passar,
É um cortejo lindo de se ver,
A juventude alegre a se divertir,
Os foguetes no alto a rebentar
Sempre entre a tarde e o anoitecer,
Ao terminar, vai o gado arrematar,
Ó lindas festas tradicionais
Espalhadas como um manto
Que cobre todos, jamais
Nos deixa caídos num canto,
São as festas que eu gosto mais,
As festas do Espírito Santo

Mantenham esta tradição
Por muitos e longos anos
Que até a nova geração
Nunca viva com enganos,
Que o Espírito Santo dê a sua bênção
A todos os nossos açorianos.

Água de Pau volta a receber festas do
Espírito Santo - Império de S. Pedro
À semelhança dos anos tran-

satos, Água de Pau recebe, nos
próximos dias 23, 24 e 25 de
junho, as tradicionais Festas em
honra do Divino Espírito Santo –
Império de S. Pedro, no largo de
Santiago.
No âmbito do programa destas
festas, no dia 23 de junho, pelas
21h00, haverá a bênção da dispensa da massa e da carne e a
abertura do quarto do Divino Espírito Santo, com a participação
da Sociedade Filarmónica Fraternidade Rural e, pelo serão, assistir-se-á às atuações musicais dos
“STAMP” e do “Grupo Filhos da
Terra”.
Segundo uma nota enviada à
nossa redação, no dia 24 de
junho, pelas 10h00, serão distribuídas as pensões pelos portadores do cartão “Lagoa + Saúde”,
estando para o mesmo dia previsto as atuações do grupo de
Cantares Fonte Nova; a atuação
de Fados e Desgarradas pelo
Grupo do Divino Espírito Santo,

culminando com a actuação de
Pedro Estrela.
Já no dia 25 de junho, o auge
desta festividade, pelas 10h15
inicia-se o cortejo que sai da ermida de Santiago e termina na
igreja de N.ª Sr.ª dos Anjos,
acompanhado pelo Grupo Filhos
da Terra. Pelas 11h00, segue-se a
celebração da Eucaristia com coroação, presidida pelo Padre João
Furtado. Pelas 16h00, será realizada a habitual procissão com coroação dos Impérios do concelho,
com a participação das bandas
ﬁlarmónicas locais. Pelas 18h30,
serão distribuídas sopas do
Divino Espírito Santo na Rua da
Ribeira e no Largo de Santiago,
culminando com a animação musical com o Festival de Folclore
com atuações do Grupo Folclórico de Cantares e Bailados da
Relva, Grupo Folclórico da Casa
do Povo do Livramento e do
Grupo Folclórico do Calvário (do
concelho de Lagoa do Algarve),
seguindo-se Cantorias ao Desaﬁo
com César Madeira, Carlos Rego,

João Rainha e Dinis Furtado. As
festas terminam, pelas 24h00,
com o Sorteio das Domingas.
Reﬁra-se que, o Império de S.
Pedro já está a ser organizado
pela Câmara Municipal de Lagoa
pela 4ª vez consecutiva e alia várias componentes de cariz religioso, histórico, cultural e social.
São festividades que revelam a
importância das Festas em honra
do Divino Espírito Santo como
tradição e que mostram, claramente, a identidade do povo açoriano.

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!

A Responsabilidade por
danos de Municípios e Juntas
de Freguesia
A Lei n.º 67/2007, de 31 de De-

zembro, veio aprovar o Regime da
Responsabilidade Civil do Estado e
demais pessoas coletivas de direito público, que estabelece a obrigação de indemnizar os cidadãos
administrados sempre que da
ação do estado resultem prejuízos
para estes.
A obrigação de indemnizar os lesados pelos prejuízos sofridos carece de demonstração da ilicitude
da ação ou omissão praticada por
titulares de órgãos, funcionários e
agentes que violem disposições ou
princípios constitucionais, legais
ou regulamentares ou infrinjam
regras de ordem técnica ou deveres objectivos de cuidado e de que
resulte a ofensa de direitos ou interesses legalmente protegidos.
A título de exemplo, os danos
operados aos veículos particulares
em virtude da falta de manutenção das estradas e suas delimitações, mesmo quando estejam em
causa condições meteorológicas
mais austeras, são indemnizáveis,
pois a entidade responsável pela
manutenção da via, caso não a
faça, responde perante os danos
que resultam dessa mesma omissão.

O Tribunal Central Administrativo Sul (TCAS) decidiu que o município e a junta freguesia são
responsáveis pelo pagamento de
uma indemnização pelos danos
sofridos por uma mulher, em resultado de uma queda provocada
pela existência de pedras soltas na
calçada, as quais encontravam-se
soltas e por esse facto, ao pisar a
dita calçada, originou a sua queda,
tendo sofrido mazelas corporais
que importaram num longo período de recuperação.
Assim, a responsabilidade dos
Municípios e Juntas de Freguesia,
está enquadrada não só nos danos
causados que decorrem da atividade destes ou da anormalidade
do seu funcionamento, mas também por omissão ou negligência,
pois, se compete às instituições o
dever de cuidado ou de cumprir
com determinada atribuição, não
o fazendo, os danos patrimoniais
ou não patrimoniais (morais) decorrentes da omissão são indemnizáveis, devendo os cidadão fazer
valer o seu direito conforme assim
vai plasmado na lei.

Hélder Pimentel Medeiros
Advogado
helderpimentelmedeiros@gmail.com
Foto: DL
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O escutismo permite que os jovens “deixem o mundo um pouco
melhor do que aquele que eles encontraram”

São várias as atividades que são realizadas pelo Agrupamento 1333 da Ribeira Chã. Fundado em 2005, conta atualmente com 33 elementos.

No passado mês de maio, na

edição impressa do Diário da
Lagoa, o jornal foi ao encontro do
Grupo de Escoteiros de Água de
Pau. Desta vez, damos a conhecer
as atividades e funcionamento do
Agrupamento de Escuteiros - 1333
da Ribeira Chã, na Lagoa.
O Agrupamento de Escuteiros 1333 da Ribeira Chã foi fundado
em 2005, tendo sido os antigos
chefes da Associação dos Escoteiros de Portugal (AEP), o Pe. Francisco Manel Moniz de Melo e
Paulo Alexandre Teles, os principais impulsionadores deste grupo.
No dia 17 de março de 2006, o
Pe. Francisco Manel Moniz de
Melo pediu a abertura do Agrupamento na Junta do Núcleo de São

Miguel- Açores (CNE), sendo que,
o mesmo pedido foi aceite no dia
21 de abril de 2006. No entanto, a
formação escutista para todos os
futuros chefes foi uma das condições exigidas. Assim sendo, o
Agrupamento – 976 de Água
d´Alto, escolhido pela Junta do Núcleo de São Miguel-Açores, foi
orientador e permitiu o progresso
da formação do Agrupamento de
Escuteiros da Ribeira Chã.
No dia 28 de outubro de 2007,
após a formação inicial, 21 elementos constituíram o Agrupamento de Escuteiros da Ribeira
Chã, passando a estar inscritos no
Corpo Nacional de Escutas (CNE).
De referir que a alcateia de Santo
Antão e o Grupo de exploradores
Baden Powell, também fazem

Fanfarra do Agrupamento de Escuteiros - 1333 da Ribeira Chã.

parte do Agrupamento-1333 da
Ribeira Chã, que tem por patrono
São José.
O Agrupamento de Escuteiros
da Ribeira Chã foi o 27º a ser constituído em São Miguel e este ano
comemora os seu 10º aniversário
de fundação, sendo cheﬁado por
Paulo Teles.
Trinta e três elementos compõem o Agrupamento, estando divididos em diversas secções,
nomeadamente: a alcateia com
crianças dos 6 aos 10 anos; a expedição com elementos dos 10 aos
14; a comunidade conta com
jovens dos 14 aos 18 anos; os adolescentes dos 18 aos 22 anos e a
cheﬁa/dirigentes que participaram
com aptidão em todos os cursos
de formação escutista do CNE.

Foto: José Pacheco

De referir que todos os escuteiros do CNE têm cores simbólicas
para os seus lenços, onde cada
secção conta com uma cor diferente.
O Agrupamento de Escuteiros 1333 da Ribeira Chã organiza atividades diversiﬁcadas, onde cada
secção de escutistas progride nas
diversas práticas do pioneirismo,
cozinha em campo, canoagem e,
principalmente, nunca esquecendo o respeito pelo próximo e a
proteção da natureza.
As aventuras ao ar livre e o espírito de equipa são desenvolvidas
tanto no seio do Agrupamento
com o seu Núcleo, como nas atividades de partilha com outros
agrupamentos de escutistas, mas
também com as associações às
entidades do concelho de Lagoa e
algumas requisições pelo concelho
do Nordeste.
“Sempre fui escuteiro, desde
muito novo, após ter tido um acidente onde parti uma perna, deixei o futebol e comecei a levar o
escutismo mais a sério”, aﬁrma o
chefe do Agrupamento da Ribeira
Chã.
Paulo Teles explica ao Jornal
Diário da Lagoa que, apesar dos 25
anos que passou ao serviço dos jovens escutas do concelho de
Lagoa, nunca atribuiu muita importância ao estatuto e cargos que
ocupou e isso, apesar de todos
eles terem sido de grande responsabilidade. Para o chefe do Agru-

Fotos: DR

pamento, a verdadeira importância são os jovens, pois, se não fossem os mesmos, não haveria
escutismo, nem chefes e muito
menos cargos.
“Ter um cargo abaixo ou mais
acima para mim é indiferente.
Nós, os adultos, estamos no escutismo como voluntários para
ajudar os nossos jovens a serem os
novos homens e mulheres de
amanhã e que deixem o mundo
um pouco melhor do que aquele
eles encontraram”, aﬁrma Paulo
Teles.
De salientar que o Agrupamento
- 1333 da Ribeira Chã assina,
anualmente, um protocolo com a
Câmara Municipal de Lagoa e também recebe uma ajuda ﬁnanceira
da junta de freguesia da Ribeira
Chã.
Por outro lado, as diferentes iniciativas ao longo do ano, nomeadamente com as aventuras ao ar
livre e as atividades inseridas na
comunidade permitem cativar
mais elementos para o Agrupamento, sendo que Paulo Teles
adianta que já passou mais de 250
noites ao serviço do escutismo e
dos jovens lagoenses, mas que
ainda se encontra disponível para
outras tantas, porque como diz o
lema dos escuteiros: “uma vez
escuteiro, escuteiro para sempre”.
DL/AS
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[ OS DE CÁ ] - Francisco Carreiro da Costa
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A 6 de março de 1913 nascia,

na freguesia de Nossa Senhora
do Rosário, concelho de Lagoa, o
ilustre e reconhecidíssimo Francisco Carreiro da Costa, ﬁlho de
Germano da Costa, um dos principais comerciantes lagoenses da
época, e de Maria da Estrela Carreiro da Costa.
Na sua terra natal, Lagoa, viveu
a sua infância e fez instrução primária, tendo sido, em 1923, admitido no Liceu Central de Antero
de Quental, em Ponta Delgada,
onde concluiu, em 1932, o Curso
Complementar de Letras.
Colaborando, desde muito
jovem, no jornal Correio dos Açores e no Diário dos Açores, matriculou-se, em 1932, na Faculdade
de Direito de Lisboa, onde não
esteve por mais de dois anos,
tendo-se transferido, posteriormente, para a Faculdade de Letras, onde se licenciou em

Ciências Históricas e Filosóﬁcas,
no ano de 1940, defendendo
uma tese sobre O descobrimento
e o reconhecimento dos Açores.
Durante a sua vida universitária, colaborou nos jornais açorianos, especialmente no periódico
lagoense A Semana, onde participava com crónicas que, a par de
ﬂorescerem da vida lisboeta e de
notícias de toda a parte do
mundo, brotavam, também, diretamente, das lembranças saudosas dos costumes da sua terra.
Casando-se em 1938, na ermida
de São José da Guia (Lagoa) com
Alzira Martins Botelho Carreiro
da Costa, regressa, em 1940, à
ilha natal, onde desenvolve uma
brilhante atividade jornalística,
político-administrativa, cientíﬁca,
cultural e educativa em prol dos
Açores, que se alastrou, com distinto mérito, às várias ilhas do arquipélago.
São inúmeros os cargos que desempenhou, tendo sido, sempre,
um brilhante exemplo de
cidadania ativa: por exemplo, em 1940, foi nomeado
vogal da Comissão Administrativa que, até dezembro de 1941, geriu a Junta
Geral do Distrito Autónomo
de
Ponta Delgada.
Com passagem pelo semanário A Ilha (Ponta Delgada) foi, de julho a
novembro de 1941, diretor
do diário Correio dos Açores (Ponta Delgada).

De janeiro de 1942 a novembro
de 1943 retornou às lides de intervenção cívica, mas mais localmente, ocupando a presidência
da Câmara Municipal de Lagoa, e
trabalhando, também, inclusive,
no importante trabalho de coordenação das notas póstumas do
padre João José Tavares, publicadas em 1944, sendo que o livro
resultante – A Vila da Lagoa e o
Seu Concelho - é uma obra de referência para investigadores focados na Lagoa.
Participando na fundação do
Instituto Cultural de Ponta Delgada, foi nomeado vice-presidente da Comissão Reguladora
dos Cereais do Arquipélago dos
Açores. Foi, de facto, no Boletim
da Comissão – onde, em 1945,
assumiu as funções de editor e
de redator principal - que os mais
importantes trabalhos de Carreiro da Costa foram publicados.
Em maio de 1952, foi nomeado
vice-presidente da Câmara Municipal de Ponta Delgada, exercendo este cargo até abril de
1955, tendo ocupado, durante
mais de um ano, a presidência da
mesa.
Para além da sua muito particular sensibilidade artística e cultural que desenvolveu e
trabalhou durante toda a sua
vida, bem como da bondosa, disponível, afável, simpática e conversadora
personalidade
ilustríssima, viu-se, durante toda
a sua vida, envolvido numa multiplicidade estrondosa de iniciativas sociais, quer como membro
fundador, quer como dirigente,
sendo que, em 1973, em reconhecimento público pelos seus
trabalhos de história e etnologia
açoriana, foi condecorado com o
grau de Comendador da Ordem
do Infante D. Henrique.
O lagoense Francisco Carreiro
da Costa faleceu, vítima de uma
hemorragia interna, na Clínica do
Bom Jesus, em 1981, estando,
para sempre, imortalizado num
busto presente na praça de
Nossa Senhora do Rosário, pertencente à sua freguesia natal.
De realçar igualmente que um
dos núcleos da Escola Básica Integrada de Lagoa, situado em
Nossa Senhora do Rosário, adotou o nome de EB1/JI Dr. Francisco Carreiro da Costa, também
em sua memória e na tentativa
de perpetuação do seu imortal
legado político-administrativo,
jornalístico, cultural, cientíﬁco e
educativo.
JTO
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Casa do Romeiro fará parte
do Museu da Lagoa

Casa do Romeiro inaugurada na Lagoa.

A Casa do Romeiro que inte-

grará o futuro Museu de Lagoa –
Açores, tem patente uma exposição celebrativa das romarias quaresmais micaelenses, de modo a
que seja possível à população
lagoense, assim como a visitantes
nacionais e estrangeiros, terem
conhecimento sobre a história,
costumes e identidade cultural
lagoenses, recorrendo-se à disponibilização bilingue de toda a informação patente ao público.
O núcleo museológico terá a sua
integração no conceito de cidade
inteligente por estar ligado às
novas tecnologias, possuindo
internet e wi-ﬁ, e, no futuro, estará
ligado em rede com os outros
núcleos museológicos de Lagoa,
através de uma plataforma digital
“Lagoa Cidade Inteligente”, com
áudio guias que possibilitem o
acesso bilingue (português e
inglês) aos conteúdos expostos,
conferindo simultaneamente aos
núcleos museológicos uma visão
contemporânea.
Trata-se assim de um novo
núcleo que representa uma homenagem a todos os romeiros da ilha
e a valorização de uma manifestação religiosa multi-secular que
surge no século XVI como uma
prece que procura a proteção
divina para os terramotos e erupções vulcânicas que assolavam a
ilha, perdurando até hoje na forma
de uma peregrinação quaresmal.
Recorde-se que as romarias
micaelenses constituem uma
forma de expressão cultural que
pela sua relevância e ancestralidade integram a categoria de
património cultural imaterial,

Fotos: CML

reconhecimento que a Câmara
Municipal de Lagoa pretende ver
consagrado junto da UNESCO,
organização que desde 2003 valoriza este tipo de expressões, o que
fundamenta a intenção da autarquia de instruir o respetivo processo de candidatura.
A abertura da Casa do Romeiro
vem, deste modo, contribuir para
o conhecimento e preservação das
tradicionais romarias quaresmais
micaelenses.
De referir ainda que na Casa do
Romeiro ﬁcará também localizada
a sede da Associação do Movimento de Romeiros de São Miguel
(MRSM).
Para o presidente do MRSM, a
inauguração da Casa do Romeiro,
concretiza um sonho e responde a
uma necessidade de organizar
todo o acervo dos Romeiros de
São Miguel. “Doravante, temos
este espaço para nos reunirmos e
organizar tudo o que ao Movimento diz respeito, nomeadamente nas vertentes formativa,
pastoral, cultural e cívica, unindo
os diversos ranchos quaresmais de
S. Miguel”, disse João Carlos Leite
na inauguração do espaço, que
teve lugar a 14 de maio.
O responsável destacou a importância da parceria celebrada entre
o Movimento dos Romeiros e a
autarquia da Lagoa, cujo empenho
e dedicação por este projeto foi,
desde a primeira hora, total. “Sem
esta parceria, o nosso caminho
teria sido mais difícil de percorrer.
Ideias e projetos futuros, estamos
abertos para escutar, analisar e
levar por diante, se for vontade
dos ranchos”, reforçou.
DL
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Convento dos Franciscanos acolheu Gala Nacional da Hyla

Cerca de uma centena de colaboradores participaram nesta gala, que contou com a presença do vice-presidente da Hyla Internacional.

Fotos: Rogério Sousa
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Para a Hyla a saúde e o ambiente estão em primeiro lugar
Foto: Hyla

O sistema Hyla tem duas vertentes essenciais: a saúde e o ambiente.

Por forma a dar a volta à crise,

ou simplesmente fazer um acréscimo aos rendimentos mensais,
são muitas as pessoas que se
aventuram em vendas independentes.
Mas para vender um produto, e
ter sucesso nas vendas, é preciso
acreditar naquilo que se pretende
vender.
Foi o caso de Marco Lopes que,
respondendo a um desaﬁo, aceitou começar a vender a marca
Hyla.
Depois de lhe ser feita uma demonstração, logo viu o potencial
do produto, quer em termos de
limpeza e da própria saúde.
O empresário, na altura ligado à
área de contabilidade, acreditou
no produto e decidiu avançar.

Hoje em dia está à frente da Hyla
Açores, e em maio último foi empossado como importador nacional.
Aquilo que começou por ser um
hobby, em pouco mais de um ano,
tornou-se praticamente full time.
A Hyla que está no mercado há
30 anos, e nos Açores, o sucesso
deve-se aos colaboradores, pessoas que acreditam no produto e
transmitem essa credibilidade ao
cliente que, por sua vez, comprova
e recomenda.
Nos Açores, são cerca de 110 os
colaboradores que representam o
produto em todas as ilhas, sendo
que atualmente são já três os escritórios abertos, um em Ponta
Delgada (S.Miguel), uma em Angra
do Heroísmo (Terceira) e uma na
Horta (Faial).
Marco Lopes, que falava recen-

temente ao Jornal Diário da Lagoa,
à margem da Gala Nacional que
decorreu na Lagoa, considerou
que o produto que representa tem
muito valor, desvalorizando o seu
preço, sendo que, os seus benefícios, são muito valiosos.
No mês de maio, o Convento dos
Franciscanos, em Santa Cruz,
Lagoa, foi palco da Gala Nacional
da Hyla, onde participaram cerca
de cem colaboradores.
No evento, que contou com a
presença do vice-presidente da
Hyla Internacional, foi apresentado o novo modelo da Hyla, o EST
– Eletronic System Tecnologie, um
sistema diferente do habitual, que
deverá começar a ser comercializado, em Portugal, este mês de
junho.

A segunda geração da Hyla chega a Portugal durante o mês de junho.

Fotos: Rogério Sousa

Marco Lopes, importador oﬁcial para Portugal e Giuseppe
Madonia, vice presidente da Hyla Internacional.

Giuseppe Madonia é o

vice presidente da Hyla internacional, e ao Jornal Diário da Lagoa, destacou o
papel de venda direta ao
cliente, para que este, antes
que compre, possa saber o
que fazer com o que está a
comprar.
É assim o método de vendas da Hyla. Falamos de um
produto que limpa o ar e
toda a casa, um sistema de
puriﬁcação, diferente dos
restantes, até porque utiliza
apenas água como ﬁltro, o
único no mundo.
Falamos de um produto
que tem ganho vários prémios internacionais, principalmente na área da saúde.
Giuseppe Madonia destaca

que, na empresa, as pessoas trabalham a um nível
proﬁssional.
Segundo disse, “a saúde é
importante para a Hyla Internacional, ecologia e
saúde. A Hyla criou um produto de acordo com as regras europeias para a
ecologia, utilizando materiais que se podem reciclar,
motores com durabilidade
de 40 a 50 anos, aliando
assim, e ao mesmo tempo,
a saúde e a ecologia”. Pensando no futuro assim se
consegue chegar a este resultado, adiantou.
O número dois da Hyla
mostra-se satisfeito que,
nos Açores, existam pessoas
que acreditam no produto e
na própria empresa.
Presente em 73 países,

sendo que a nível mundial
são cerca de seis mil colaboradores independentes em
todos os continentes do
mundo, a empresa Hyla,
com sede na Alemanha,
tem tudo em produção própria, uma empresa familiar
que aposta num produto
único e forte.
A Hyla encontra-se há
mais de 20 anos também
nos Estados Unidos da
América (EUA), sendo que a
Alemanha e EUA são os países com maior expressão
nas vendas.
Recentemente a Hyla chegou também a Israel, sendo
que, para Giuseppe Madonia, onde as pessoas necessitarem de saúde, a Hyla
está presente.
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Santa Cruz recebe Festas de Santo António de 8 a 13 de junho

Fotos: DL/JFSC

Imagens referentes à edição de 2016 da Festas de Santa Cruz.

Decorre de 08 a 13 de junho,

na Freguesia de Santa Cruz, a 26ª
edição das Festas de Santo António. Festividades que têm como
entidade organizadora, a Junta de
Freguesia de Santa Cruz.
Apesar da abertura oﬁcial decorrer dia 8 de junho, antes, no
sábado, dia 3, terá lugar “Passeio
Cultural por Santa Cruz”, com a
orientação do historiador José de
Almeida Mello. Este passeio decorrerá a partir das 09h00.
No dia 7, quarta-feira, decorrerá
a última jornada do torneio “João
Alberto Tavares”, sendo que pelas
21h30, terá lugar a entrega de troféus. Mais tarde, a partir das
22h30, haverá animação cultural,
com o grupo “Pedro & Kátia”.
Para dia 08 de junho, quintafeira, dá-se o arranque oﬁcial das

festividades, com a sessão de
abertura oﬁcial das comemorações de Santo António 2017, com
uma sessão de homenagens com
entrega de medalhas de mérito,
na Igreja dos Frades.
Mais tarde, pelas 21h30, terá
lugar a atuação da Filarmónica Estrela D’Alva com participação
especial dos solistas: Carina
Almeida e João Costa.
No dia seguinte, sexta-feira, dia
09 de junho, decorrerá a inauguração/abertura da Feira de Artesanato e Concurso “Viagem a Santa
Cruz”, pelas 19h30. Durante a
qual decorrerá a atuação do
Grupo de Cantares Tradicionais de
Santa Cruz. Haverá ainda a abertura da Exposição “Re-Descobrir
Santa Cruz”.
Ainda neste dia, pelas 20h30,
decorrerá a atuação do Grupo Fol-

clórico “O GRUJOLA”, seguido de
uma demonstração do Centro de
Karaté de Lagoa, pelas 21h00.
Mais tarde, pelas 22h00, decorrerá a habitual Gala de Patinagem
Artística Santo António 2017. A
noite termina com a atuação do
“Dj Breaker Ice”.
Para o dia 10 de junho (sábado),
pelas 15h00, terá lugar o descerramento da Placa de Homenagem
ao “Dr. Filomeno da Câmara”.
Pela mesma hora tem início a
“Tarde Infantil” com animação a
cargo de “FungisMagictruxis” e
“SóFestas”, assim como uma mega
aula de Zumba no polidesportivo.
Pelas 20h30 será a vez da atuação do Grupo “SOM DO VENTO”
no claustro, sendo que pelas
21h00 decorrerá o desﬁle do Agrupamento de Escuteiros 1290 da
Paróquia de Santa Cruz seguindo-

se animação de rua.
Por esta altura cumpre-se um
dos pontos altos destas festividades, com a saída e atuação das
Marchas de Santo António (adultos).
Pelas 24h00 será a vez da tradicional Fogueira de Santo António
com animação.
Para domingo, dia 11 de junho,
decorrerá a 17ª Prova de Pesca
Desportiva Santo António 2017,
logo pela manhã, sendo que o pescado apanhado será doado a um
instituição.
À tarde decorrerá a atuação do
Grupo “Monte Santo” no claustro,
e pelas 17h30 o 7º Encontro de
Charangas promovido pelo Agrupamento de Escuteiros 1290 de
Santa Cruz seguindo-se desﬁle
com personagens da Disney, que
dará espaço posteriormente, ao

desﬁle e atuação das Marchas Populares de Santo António (crianças) com a participação das
ﬁlarmónicas: Fraternidade Rural,
Lira do Rosário e Estrela D’Alva.
A noite ﬁca reservada para a música, com atuações do grupo
“Filhos da Terra” , “STAMP – Acústico”, “Nova Era” e “7 Geração”.
Haverá ainda a distribuição gratuita de sardinha grelhada e pão
de milho / lançamento de fogo-deartifício.
Para segunda-feira, dia 12 de
junho, terá lugar a missa solene
em honra de Santo António, com
cerimónia da “Benção dos Noivos”
na Igreja do Convento dos Frades,
seguindo-se a procissão acompanhada pela Banda Estrela D’Alva.
Pelas 21h30 decorrerá o Encontro de Coros, com a participação
do “Orfeão de N.ª Sra.ª do Rosário”, “Vozes ao Entardecer da Academia Sénior da Universidade dos
Açores” e do “Coro Juvenil do Conservatório Regional de Ponta Delgada”.
Para terça-feira, dia 13 de junho,
pelas 18h00, decorrerá o “Casamento de Santo António”, na
Igreja do Convento dos Frades,
seguido de brinde aos noivos.
Durante as festividades haverá
barracas e bazar abertos durante
os dias das Festas.
Recorde-se que o programa está
sujeito a alterações.
DL

Marchas Populares de Santo António registadas em CD

O empresário Paulo Correia, da

Amplisom, que trabalha na área de
sonorização há mais de 40 anos,
tem vindo a realizar a sonorização
das festas de Santa Cruz da Lagoa
há já 25 anos.
Ao longo de todo este tempo,
sempre teve gosto em gravar um
CD com as marchas de Santo António, que são de resto o ex-libris das
festividades.
Ao ﬁm de 25 anos o sonho vai
concretizar-se. Paulo Correia juntou
apoios e vai lançar o CD com as
marchas populares que marcaram
presença nos 25 anos das festividades.
Trata-se de uma iniciativa da Amplissom, que conta com o apoio da
Junta de Freguesia de Santa Cruz e
Câmara de Lagoa, assim como de

alguns privados.
Serão para já mil os CD’s que serão
colocados à venda e que deverão
estar disponíveis já durante as festividades. Na masterização a Amplisom teve o apoio do músico Bruno
Duarte.
Falando ao Jornal Diário da Lagoa
sobre este projeto, recorda que não
existem registos das marchas e era
algo que era necessário.
Paulo Correia gravou ao longo de
várias semanas, no auditório da Lira
do Rosário, com as marchas que
participaram em 2016, dando voz
os próprios intervenientes. Deslocou-se aos Mosteiros, Ginetes e
Rosário da Lagoa, para as gravações
e diz não estar arrependido.
O empresário lamenta que, fora
do registo, ﬁca apenas uma marcha, no caso a Marcha dos Amigos

de Santa Cruz da Lagoa, que por
diﬁculdades de agendamento de
gravação não participa neste
registo magnético, o que deixa
alguma tristeza a Paulo Correia.
Ao todo serão 14 marchas, sete
de Adultos e sete de Crianças que
atuaram em 2016 que ﬁcam agora
registadas em cd.
Paulo Correia destaca e valoriza
as vozes que encontrou ao longo
das várias semanas de gravação,
que merecem este registo, com
pessoas com muito valor.
Na gravação participou a orquestra constituída com músicos da
Lagoa, Ribeira Grande e Santa Cruz,
tendo participado ainda as ﬁlarmónicas Lira do Rosário e Minerva dos
Ginetes.
DL

Algumas das marchas que participaram em 2016.

Fotos: DL/ JFSC
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ROMARIAS POR CHUVA NA LAGOA
A vida no campo sempre foi dura e nem
sempre compensava mas os camponeses
a par de camponesas, noutros tempos, parecendo curvados em oração, desaﬁavamse cantando, nas variadas operações que
constituíam o amanho das terras.
“A Quinzena”, um dos 13 jornais que a
Lagoa publicou entre a segunda metade
do séc. XIX e ﬁm da primeira do séc. XX,
faz referência na sua edição de 26 de Julho
de 1890 à grande seca que ocorreu naquele ano. Damos conta hoje de alguns
destaques, a saber:

ESTUDANTES LAGOENSES NO LICEU DE
PONTA DELGADA EM 1890
Faz menção ainda o mesmo jornal aos
estudantes lagoenses aprovados no Liceu
de Ponta Delgada no ano de 1890:
Instrução primária e complementar: Guilherme Gouveia Fragoso, Jeremias da
Costa, José Pedro Borges.
Em Português: Alfredo da Motta Quintanilha, João Baptista Ferreira, Marcolino da
Costa.
Em Francês: Alfredo da Motta Quintanilha,
João Baptista Ferreira, D.Claudina Motta,
Marcolino da Costa, Francisco d’Amaral Almeida.
Em geograﬁa: Francisco Bernardo Canto.

BANDA “ESTRELA D’ALVA”
De passagem pela casa do Dr. Aristides
da Motta, onde o foi cumprimentar a
banda «Estrela D’Alva» tocou no jardim
público desta vila, domingo dia 13 de
Julho, uma linda fantasia obrigada a clarinete. Do desempenho só temos a elogiar
o mimo com que o nosso amigo João d’Almeida, um simpático rapaz, soube interpretar a sua difícil parte e ao mestre
Francisco Velho pela maneira como os ensinou.
[“A Quinzena”, de 26 de Julho de 1890 ]

FESTAS E PROCISSÕES
Freguesia de Santa Cruz – No dia 3 de
Agosto realizou-se na freguesia de Santa
Cruz d’esta vila da Lagoa, a festa de comunhão de crianças e à tarde uma procissão
que percorreu as ruas principais. Enquanto
à festa notámos que se tinham bem mal
preparado os músicos em geral, e muito

OPINIÃO/ SAÚDE

particularmente os que compunham a orquestra, salvo uma apreciada excepção.
Ao evangelho orou brilhantemente o reverendo José Rebello Cordeiro.
À tarde acompanhou a procissão a banda
«Estrela d’Alva». Lamentamos que em
uma vila como a nossa em que há duas
bandas só se apresentasse uma! Isto de
exercer caprichos ou satisfazer vinganças
com a religião, ou com deus, que é o
mesmo, além de vergonhoso é supinamente ridículo.
Água de Pau – A procissão que teve lugar
em Água de Pau no dia 17 (?) foi concorridíssima. Um indivíduo curioso debruçado
no jardim da nossa vila contou até cerca
da meia-noite 273 carroças e carros. Nós
que lá estivemos gostamos imenso d’animação que reinou na pitoresca vila e principalmente da Igreja até à praça onde o
povo oscilava como um mar revolto.
Acompanharam a procissão as bandas
locais «Fraternidade Rural» e «Amor da
Pátria» desempenhando muito bem diversas marchas.
Entre o Zé, alguns sopapos para que
nada faltasse à festa.
[Sábado, 18 de Agosto de 1890]

POSTURAS MUNICIPAIS
Para que foram feitas as novas posturas?
Por mero luxo?
Para serem publicadas no «Novo Diário
dos Açores» em prejuízo do jornal da localidade a quem de direito pertenciam os
proveitos d’essa publicidade? Se foi para
isso, não valiam a pena tanto trabalho para
produzir tão espaventosas posturas.
Julgamos porém, que não; mas porque
havendo uma postura que manda que os
cães andem açaimados, vemo-los por aí de
boca aberta, prontos a investirem com os
seus aﬁados dentes contra as canelas dos
transeuntes?
Mas porque, não podendo nas ruas estacionar carroças, elas aí ﬁcam em risco de
qualquer se pisar, e não se autuam os
donos?
Porque os Srs. zeladores têm sono?
Assim parece, porque depois do sol
posto ainda não tivemos o prazer de ver
um dos zeladores municipais.
Já está derrogada a postura que proibia
os carros puxados por bois de «guincharem»?
À consideração do snr. Presidente da camara deixamos estas simples perguntas,
esperando do seu alto critério a observância das novas posturas.
Senhor administrador do concelho, anda
por aí um tal almeida do lugar do Cabouco,
que investe de faca em punho para qualquer pessoa que encontra.

[“A Quinzena” de Quinta-feira, 18 de Setembro de 1890]

Leptospirose:
“A doença do rato”

Dr. João Martins de Sousa
Delegado de Saúde de Lagoa

Todos os anos são notiﬁcados casos de

leptospirose nos Açores, a incidência desta
doença na região é 10 vezes superior à
registada no continente português.
Fatores como um clima húmido e chuvoso e uma importante atividade no setor
da agropecuária parecem justiﬁcar esta
incidência.
A leptospirose é uma doença infeciosa
causada por uma espiroqueta, a Leptospira
que pode afetar o homem e outros animais.
Os reservatórios naturais na região, são
principalmente os roedores, ratos e ratazanas, podendo também ser transmitida por
outros mamíferos silváticos ou domésticos.
O Homem é infetado, em geral, após exposição acidental a um ambiente contaminado, com urina, sangue e tecido de
animais infetados e/ou por contacto direto
com águas e solos contaminados.
A leptospira pode entrar no organismo
através de feridas, mucosas, conjuntiva e
mais raramente, através da ingestão de alimentos, aerossóis e contagio pessoa a pessoa.
Após contagio os sintomas podem aparecer entre 2 a 30 dias, pois tem um período
de incubação médio de 10 dias. A infeção
em humanos varia muito em gravidade
desde formas assintomáticas a formas graves e mesmo fatais.
Os sintomas são febre alta de inicio súbito, mal-estar generalizado, calafrios, dor
de cabeça constante e acentuada, cansaço,
dores musculares intensas, dor abdominal,
náuseas, vómitos, diarreia. Nas formas mais
graves geralmente aparece icterícia (coloração amarelada da pele e dos olhos), o
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doente pode apresentar também hemorragias, meningite, insuﬁciência renal, hepática e respiratória, que podem levar à
morte.
O diagnóstico de leptospirose é feito através da história de exposição ao agente infecioso, por razões proﬁssionais, tais como
agricultores, jardineiros, trabalhadores da
construção civil e do saneamento básico ou
de lazer, como prática de atividades recreativas em lagoas ou outros locais com águas
e solos contaminados. O médico pede também exames laboratoriais de forma a conﬁrmar a presença de leptospiras no doente,
estes exames são fundamentais pois o quadro clinico da leptospirose é comum ao de
muitas outras doenças como a gripe.
O tratamento depende da gravidade da
doença e pode passar por hidratação, antibioterapia até internamento em cuidados
intensivos. Atenção que medicamentos
contendo ácido acetilsalicílico e anti-inﬂamatórios não esteroides não devem ser
administrados ao doente.
A leptospirose é um desaﬁo para a Saúde
Pública e para o Governo dos Açores que
têm desenvolvido campanhas de sensibilização e ações de formação sobre a doença
e medidas de controlo da mesma, contudo
não posso deixar de apelar á consciência
ambiental e ao uso de medidas de proteção
individual da população açoriana.
Relembro a importância de se tomarem
medidas de forma a controlar a população
de roedores através de anti-ratização e de
desratização, correta armazenagem de alimentos, correto acondicionamento de lixo
e entulho que possam servir de alimento e
abrigo a roedores, limpeza adequada de
corrais e aﬁns, vacinação de animais contra
a leptospira.
Como medidas individuais de proteção
aconselho o uso de luvas no manuseamento de rações e utensílios agrícolas, bem
como de botas, evitar mergulhar as mãos
em águas com alta probabilidade de estarem contaminadas, não beber água que
não seja da rede pública ou comercializada,
evitar beber por latas, lavar sempre as frutas e legumes antes de consumir e lavar frequentemente as mãos.
A prevenção é a medida mais eﬁcaz no
combate a esta infeção, não devem, por
isso, serem negligenciadas medidas de proteção individual, nem medidas que protejam o ambiente de situações que pré
disponham a instalação e proliferação de
roedores.
Ilustração: DR
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Manuel de Medeiros Guerreiro:
o filho de Santa Cruz que
chegou a bispo!

A 12 de abril de 1891 nasce,

na freguesia de Santa Cruz, D.
Manuel de Medeiros Guerreiro.
Filho prodigioso da sua terra, era
ﬁlho de Manuel de Medeiros
Guerreiro e de D. Maria da Glória.
Distinto aluno do Seminário de
Angra, onde foi admitido em
1904, acabou por ser ordenado
presbítero a 24 de agosto de
1913. Parte, então, para Roma
onde foi aluno do Colégio Português, doutorando-se, posteriormente, em Filosoﬁa e Teologia na
Pontifícia Universidade Gregoriana, na qual também obteve o
bacharelato em Direito Canónico.
Voltou aos Açores, região que o
viu a assumir, durante 18 anos, a
docência no Seminário Diocesano, de que foi perfeito um ano
e, em 1928, reitor daquele estabelecimento de formação sacerdotal. Foi também padre na
antiga colegiada de Nossa Se-

nhora da Conceição, em 1920.
Esteve na origem, em Angra, da
Juventude Católica de N. S. da
Conceição, que exerceu uma ação
admirável naquele meio, sendo
também responsável pelo estabelecimento do Corpo Nacional
de Escutas.
Deixando muitas saudades em
Angra do Heroísmo, onde, após a
sua partida, não escassearam
saudosas manifestações, o
mesmo acabou por ser nomeado
bispo de S. Tomé de Meliapor, na
Índia, pelo Papa Pio XI, a 10 de
abril de 1937, cuja sagração fezse a 15 de agosto de 1937, na
Basílica do Bom Jesus, em Goa,
junto do túmulo de S. Francisco
Xavier, realizando, durante a sua
vigência como bispo na Índia,
uma obra considerada por todos
como honrosa.
Marcando a sua passagem pela
Índia, deixa, nesse país, indelével
o seu legado.

D. Manuel de Medeiros
Guerreiro era aclamado
como sendo um ﬁel e
ilustre servo do Senhor,
um homem com talento,
intelecto, com um doce
temperamento e com a
sua tão inata capacidade
de lidar humoristicamente com a juventude.
Extinto o Padroado Português sobre as dioceses
de Meliapor e de Cochim, no ano de 1950, D.
Manuel foi transferido,
por bula de Pio XII, para
Nampula, em Moçambique, tomando posse a 15
de maio do mesmo ano e
incrementando, aí, a
criação de novas missões
no vasto território do seu
bispado, tendo, portanto, um empenhamento
missionário
deveras apreciável. Erigiu também o seminário
maior do Bispado de
Nampula – obra de extrema relevância para o
ensino religioso, considerada “a menina dos
olhos do Senhor Bispo de
Nampula” -, proporcionou novas melhorias no
colégio-liceu Vasco da
Gama, assim como novas
paróquias. Inclusive, o
mais importante templo
de Nampula, a Catedral de Nossa
Senhora de Fátima, inaugurado
solenemente a 23 de agosto de
1956, foi sagrado por D. Manuel.
Honrado e reconhecido pelo seu
trabalho missionário, através de
uma célebre carta datada de 24
de julho de 1962, pelo Papa João
XIII, diretamente a partir do Palácio do Vaticano, D. Manuel de
Medeiros Guerreiro acabou
sendo agraciado pelo Presidente
da República, Américo Tomás,
por ocasião do seu jubileu episcopal em 1962, com o grau de
Grande Oﬁcial da Ordem do Império.
Pessoa de extrema simplicidade
e generosidade, este ﬁlho legítimo de Santa Cruz faleceu nos
braços da sua freguesia natal a 10
de abril de 1978, com 87 anos de
idade.
JTO
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Caldeirada de peixe é
novidade da 10ª edição
das Festas em Honra de
S. Pedro Gonçalves Telmo

Fotos: CML

A procissão marítima é um dos marcos das festividades.

Nos próximos dias 16, 17 e 18

de junho terá lugar, no Porto dos
Carneiros, o Festival Lagoa Bom
Porto – festa em honra de S. Pedro
Gonçalves Telmo, este ano, será
realizado com algumas novidades,
numa iniciativa organizada pela
Associação de Pescadores Lagoa
Bom Porto Açores e a autarquia lagoense.
A grande novidade é gastronómica e assenta na realização de
um festival de Caldeirada de Peixe,
no qual vão participar seis associações: Associação de Pescadores
Lagoa Bom Porto; a Associação de
Funcionários da Câmara Municipal
de Lagoa; a Associação de Pescas
de Rabo de Peixe; a Cooperativa
de Economia Solidária Pescadores
da Ribeira Quente – CRL; a Associação dos Pescadores Graciosenses e a Associação Terceirense de
Armadores.
Está ainda previsto no dia 18 de
junho, dia de eucaristia, procissão
e cortejo marítimo em honra de S.
Pedro Gonçalves Telmo, o tradicional churrasco de peixe e distribuição de caldo de peixe gratuito por
todos aqueles que ali passam
nesse dia.
Segundo a organização, esperase, igualmente, muita animação
musical, iniciando-se sexta com a
animação a cargo da Fanfarra do
Agrupamento de Escuteiros 798 –
Cabouco. Pelas 20h30, do Grupo

Folclórico Grujola; pelas 21h00, o
artista Nuno Martins, ﬁnalizando a
noite, pelas 22h30, com a atuação
do artista nacional Emanuel,
cabeça de cartaz deste festival.
No dia 17, sábado, pelas 19h30,
a animação musical ﬁcará a cargo
do Agrupamento de Escuteiros
1290 – Santa Cruz. Pelas 21h00,
atuará o Grupo Som do Vento e,
pelas 22h00, terá lugar a atuação
da Banda N7 Geração.
Já no dia 18, o dia principal da
festa, no qual se faz as honras ao
padroeiro S. Pedro Gonçalves
Telmo, pelo 12h00, consta a missa
de festa na igreja de N. Sra. Rosário, seguida de procissão e cortejo
marítimo pelo mar nas embarcações dos pescadores. Pelas 20h30
atuará o Grupo de Cantares Tradicionais de Santa Cruz, seguindose, pelas 21h30, a atuação dos
Step of Dance e, pelas 22h30, a
atuação da Banda 8.
Nos três dias da festa, haverá a
presença de artesãos locais e no
dia 18 animação infantil, a partir
das 15h00, com pulas pulas.
A festa em honra de S. Pedro
Gonçalves Telmo já vai na sua 10ª
edição e, ao longo destes anos,
tem se transformado num chamariz para muitos visitantes, com um
ritual muito próprio, que é a causa
para que muitos se deslocam, propositadamente, para participar na
mesma.
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Dois projetos da ESL submetidos ao 25º Concurso de
Jovens Cientistas e Investigadores 2017

Os projetos foram apresentados a 10 de maio, no laboratório de Biologia da E.S.L.

A Escola Secundária de Lagoa

(ESL) apresentou dois projetos que
foram submetidos ao 25º Concurso de Jovens Cientistas e Investigadores 2017, promovido pela
Fundação da Juventude.
Os projetos, a “Inﬂuência da alimentação na estrutura histológica
do testículo de Bovinos” e o “Desenvolvimento de Biomarcadores
hepáticos em cavala como ferra-

mentas de biomonitorização para
metais pesados”, foram apresentados a 10 de maio, no laboratório
de Biologia da ESL.
As áreas de estudo dos dois projetos, ciências médicas (veterinária) e ciências do ambiente,
permitiram a investigação, curiosidade cientíﬁca, conhecimento e
formação dos estudantes lagoenses, sendo coordenados pela professora Alexandra Seara.

Para o Presidente do Conselho
Executivo da ESL, Alexandre Oliveira, o apoio da Câmara Municipal de Lagoa e da Universidade
dos Açores, demonstram a importância e o incremento da ciência
como área prioritária de intervenção no desenvolvimento dos
jovens do concelho.
Caso os dois trabalhos elaborados pelos estudantes do 12º ano
se qualiﬁquem nos cem melhores

projetos nacionais do Concurso de
Jovens Cientistas e Investigadores,
serão apresentados publicamente,
na Alfândega do Porto, neste mês
de junho na 11ª Mostra Nacional
de Ciência.
O projeto, a “Inﬂuência da alimentação na estrutura histológica
do testículo de Bovinos”, foi elaborado a partir do estudo de 36 bovinos, de pastagem e estábulo. O
principal objetivo deste estudo foi
perceber até que ponto a alimentação fornecida aos animais, ao
longo da vida, tem inﬂuência na
sua fertilidade. Este estudo visa
contribuir para um melhor conhecimento sobre a reprodução bovina, especialmente dos machos,
como potenciais reprodutores do
efetivo bovino dos Açores.
Vinte amostras de cavalas dos
Açores, vinte de Portugal continental e dez da Suécia, permitiram
elaborar o projeto “Desenvolvimento de Biomarcadores hepáticos em cavala como ferramentas
de biomonitorização para metais
pesados”, através da análise histológica do fígado e química do músculo das cavalas. Uma das
conclusões deste estudo, foi que,
nas amostras das cavalas dos Açores, dos três metais pesados mais
tóxicos (Cádmio, Chumbo e Mercúrio) apenas o mercúrio se encontra presente em todas as
amostras, no entanto, em quanti-

dades abaixo do limite máximo estabelecido por lei para consumo
humano (0,5 mg/peso fresco).
Este estudo vem constatar que a
poluição marinha não pode ser
descurada, pois, para além de afetar a biodiversidade, afeta a qualidade da nossa alimentação,
realçando a importância do controle da segurança alimentar.
Estes projetos foram desenvolvidos com o apoio cientíﬁco e técnico da professora Patrícia Garcia
e o professor Armindo Rodrigues,
ambos docentes e investigadores
da Faculdade de Ciência e Tecnologias da Universidade dos Açores.
"É sempre com muito gosto que
a Universidade dos Açores colabora com a ESL nesta tipologia de
projetos, pois permitem que os
alunos desenvolvam competências que irão facilitar a sua integração no ensino superior", salientou
a Presidente da Faculdade, Patrícia
Garcia.
A autarca lagoense, Cristina
Calisto, também marcou presença
nesta apresentação, tendo destacado a importância do progresso
dos alunos lagoenses, aﬁrmando
que esta é uma realidade que o
concelho quer para o futuro da
Lagoa, principalmente quando os
mais jovens se sentem interessados pela ciência e tecnologia.

I Feira Anual da Ciência na Escola Secundária de Lagoa
A Escola Secundária de

Lagoa (ESL) foi palco para a
primeira Feira Anual de Ciência, num conceito de partilha
de conhecimentos e captação de interesse na área da
física e da química.
Esta primeira Feira Anual de
Ciência esteve patente entre
17 de maio e 2 de junho, no
Hall da ESL.
Um conjunto de experiências foram desenvolvidas por
uma turma do 12º ano do
Curso Cientíﬁco-Humanístico
de Ciências, nas disciplinas
de física e de química, que,
de uma forma original, irão
demonstrar alguns princípios
cientíﬁcos a alunos do 1º
ciclo do concelho de Lagoa,
despertando o “bichinho”
pela ciência e cativando o
pensamento cientiﬁco dos

mesmos.
Estes jogos e experiências
com os mais jovens, que explicam algumas situações do
nosso dia-a-dia, permitem
dar a conhecer o trabalho
desenvolvido durante um
ano mas principalmente despertar, nos mais jovens, o interesse pela experimentação
e práticas laboratoriais.
Por outro lado, esta partilha
de conhecimentos e demonstrações experimentais,
também permite que os alunos do 12º saiam do laboratório e consigam comunicar
e explicar as suas experiências, de forma a interagir e
cativar os alunos dos 3º e 4º
ciclos do ensino básico.
DL/AS

As experiências foram desenvolvidas por uma turma do 12º ano.

Fotos: DL
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Centro Social e Cultural da Atalhada promoveu a
realização de um “Curso de Culinária Saudável”

O curso ministrado teve a duração de 30 horas e permitiu uma abordagem teórica e prática sobre a alimentação saudável.

A Pastelaria Senhora do Monte,

através do Centro Social e Cultural
da Atalhada, promoveu um “Curso
de Culinária Saudável”, o qual decorreu na Creche “O Girassol”, na
Atalhada, Lagoa.
A formadora e nutricionista,
Délia Simão, em declarações ao
Jornal Diário da Lagoa, explicou
que a formação de 30 horas, permitiu uma abordagem teórica e
prática sobre a alimentação saudável.
Os oito formandos puderam

aprender as regras de higiene e de
segurança alimentar, numa ótica
de práticas fáceis a serem utilizadas, diariamente, no lar de cada
um.
A teórica desenvolvida durante
o curso de culinária, permitiu a familiarização por partes dos participantes, do guia alimentar,
intitulada a “roda dos alimentos”,
com a importância de cada divisão
das categorias alimentares que
estão incluídas na mesma.
Nas diferentes sessões, vários
alimentos foram estudados e ana-

lisados, nomeadamente a importância e propriedades saudáveis
da sopa, ovos, peixe, carne e legumes.
Dessa feita, os formandos aprenderam a diferença entre cada pescado, com os peixes gordos e ricos
em Ómega 3, os peixes magros,
mas também analisaram a carne
de aves, mais saudável, como é o
caso do peru e do frango.
As técnicas de culinária saudável
foram desenvolvidas durante as
sessões, sendo que, em cada sessão, três tipos de pratos diferentes

foram confecionados, nomeadamente grelhados, assados e cozidos.
Por outro lado, Délia Simões evidenciou a importância de cozinhar
com os alimentos da terra, principalmente as leguminosas, que
possuem muitas vitaminas e minerais e que proporcionam uma alimentação saudável e económica,
aﬁrmando assim que: “não é difícil
fazer uma alimentação saudável
hoje em dia”.
A procura por uma alimentação
mais saudável também passa pela

Fotos: DL/ DR

utilização do azeite e diminuição
do sal nos alimentos, onde a formadora relembra a falta de iodo
na alimentação açoriana.
Atualmente, na nossa sociedade,
o vegetarianismo está a ser adotado por muitas pessoas e esse
tema também foi abordado e referenciado pela nutricionista, demonstrando os três diferentes
tipos de vegetarianismo: Ovolactovegetarianos, Lactovegetarianos
e Veganos.
No ﬁnal das 30 horas de formação, os pratos cozinhados pelos
formandos foram avaliados, sendo
que foram apresentados: uma
sopa de tomate e lentilhas, empadas de ovos, pimentos recheados
com frango, abrótea assada com
batata doce, espetadas de carne
de vaca com legumes, um prato
vegetariano de massa com espinafres e tomate seco, paté de leguminosas com feijão e grão e duas
sobremesas, nomeadamente um
bolo de aveia e outro de laranja e
coco.
O Centro Social e Cultural da Atalhada, através desta formação,
permitiu que oito pessoas desenvolvessem um conhecimento e
uma aproximação dos alimentos,
para puderem partilhar com os
restantes familiares uma alimentação mais saudável e consequentemente um melhoramento da
saúde e bem-estar físico.
DL/AS

Os oito formandos ﬁcaram aptos a partilhar uma alimentação mais saudável, melhorando a sua saúde e bem-estar físico.

Fotos: DR
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Operário vence Taça de São Miguel 2016/17
Foram precisos 25 anos para

que o Operário voltasse a marcar
presença na ﬁnal da Taça de São
Miguel. A última vez que a equipa
da Lagoa esteve na ﬁnal da prova,
foi na época 1991/92.
A 10 de maio, os fabris defrontaram na ﬁnal da Taça de São Miguel
2016/17, no Estádio de São
Miguel, o Santa Clara, acabando
por vencer a partida por 1-0, com
um golo apontado por Igor aos 82
minutos.
A data ﬁca assim na história do
Operário, como sendo a data em

que os fabris ergueram, pela
quarta vez, este troféu.
O Operário já havia vencido a
prova em 1988/89, 1990/91 e
1991/92.
Por outro lado, a equipa da Lagoa
despediu-se da época 2016/17 do
Campeonato de Portugal Prio, no a
última posição do grupo de subida
da zona sul.
Operário, depois de conseguir a
manutenção no ﬁnal da primeira
fase, não conseguiu marcar a diferença na segunda fase da prova.
Nos 14 jogos disputados, os fabris
arrecadaram apenas 10 pontos,

com 1 vitória, 7 empates, e 6 derrotas.
Nesta segunda fase a equipa da
Lagoa marcou apenas 5 golos e
sofreu 18, nas 14 jornadas disputadas.
Recorde-se que o Operário garantiu a manutenção no Campeonato de Portugal ainda na primeira
fase da prova, tendo-se classiﬁcado
em segundo da Série E, onde arrecadou 35 pontos, com as 11 vitórias em 18 jogos, tendo marcado
38 golos e sofrido 18.

Conquista da Taça de São Miguel 2016/17.

Foto: Henrique Barreira

Lagoa recebeu Campeonato Regional de Patinagem Artística

62 atletas de seis clubes participaram no Campeonato Regional de P.A.

A Associação de Patinagem de

Ponta Delgada em conjunto com o
Clube de Patinagem de Santa Cruz
– Lagoa organizou o Campeonato
Regional de Patinagem Artística –
época 2017. O evento realizou-se
nos dias 27 e 28 de maio no Pavilhão da Escola Secundária de

Foto: DL

Lagoa.
Este campeonato deﬁne o acesso
as participações aos campeonatos
nacionais que se realizam de 08 a
16 de julho na cidade de Tomar.
Participaram atletas que possuem os mínimos da Federação
Patinagem de Portugal, nos diferentes escalões etários na disci-

plina de patinagem livre e pares
artísticos divididos por seis clubes
locais, naquela que foi a maior
participação de sempre, em número de atletas e clubes, numa
competição regional.
Em prova estiveram 62 atletas
dos 7 aos 25 anos, divididos por
seis clubes que disputaram os sete

A classiﬁcação individual ﬁcou
assim:
Beatriz Costa, Infantil
– 1.º lugar de um total de 23 atletas;
Daniel Moniz, Júnior
– 1.º lugar de um total de 7 atletas;
Lia Raposo, Sénior
– 3.º lugar de um total de 9 atletas;
Gonçalo Pereira, Cadete
– 4.º lugar de um total de 30 atletas;
Carolina Sousa, Iniciado
– 15.º lugar de um total de 35 atletas;
Carlota Pereira, Iniciado
– 18.º lugar de um total de 35 atle-

tas.
Nesta deslocação a
Coimbra, o Clube de
Patinagem de Santa
Cruz contou com o
apoio da AzoresAirlines, da Direção Regional do Desporto,
da Associação Patinagem de Ponta Delgada, da Câmara
Municipal de Lagoa,
da Junta de Freguesia de Santa Cruz e
da Junta de Freguesia do Rosário.
Recorde-se que em 2016 o CPSC
havia ﬁcado em 4º lugar de um
total de 22 clubes. A melhor clas-

primeiros lugares por escalão para
representar os Açores nos campeonatos nacionais.
O Clube de Patinagem de Santa
Cruz participou com 27 atletas. Por
sua vez, a Academia de Patinagem
Artística dos Açores participou
com 12 atletas. A Escola Patinagem de Ponta Delgada participou
com 11 atletas e o Clube de Patinagem de São Vicente Ferreira
participou com seis atletas. Já
Clube de Patinagem Vila das Capelas participou com cinco atletas e
o Clube Patinagem Ribeiragrandense participou com um atleta.
O Clube de Patinagem de Santa
Cruz sagrou-se, uma vez mais,
Campeão Regional, arrecadando
156 pontos. Em segundo lugar
ﬁcou a Academia de Patinagem
Artística dos Açores, com 56 pontos. No terceiro lugar do pódio
ﬁcou a Escola de Patinagem de
Ponta Delgada, que conquistou 52
pontos.
De destacar o quarto lugar con-

seguido pelo Clube de Patinagem
de São Vicente Ferreira com 24
pontos. Em quinto lugar ﬁcou o
Clube de Patinagem Vila das Capelas com 23 pontos, sendo que em
sexto ﬁcou o Clube de Patinagem
da Ribeira Grande com apenas 3
pontos, clube que participou pela
primeira vez.
De salientar ainda que a prova
contou para o Torneio Regional de
Benjamins, sendo que o Clube de
Patinagem de Santa Cruz subiu ao
lugar mais alto do pódio com 4
pontos, tendo ﬁcado em segundo
lugar o Clube de Patinagem de São
Vicente Ferreira, com 2 pontos.
No ﬁnal da prova, o presidente
da Associação Patinagem de Ponta
Delgada mostrou-se satisfeito pela
grande participação que o campeonato teve este ano, realçando
que, mais uma vez, a patinagem
em São Miguel está de parabéns,
sendo de salutar o crescimento
que tem tido no número de clubes
e de atletas.

siﬁcação, na mais importante
prova da modalidade, foi alcançada em 2012, com a conquista do

segundo lugar.

CPSC foi terceiro na Taça de Portugal em Patinagem Artística
Depois de em 2016 ter alcan-

çado o 4º lugar na Taça de Portugal em patinagem artística, o
Clube de Patinagem de Santa Cruz
voltou ao pódio em 2017, pela oitava vez, tendo alcançado o 3º
lugar, na prova realizada em Coimbra, nos dias 13 e 14 de maio, que
contou com a participação de 21
clubes.
Esta foi a 16ª participação do
clube da Lagoa na Taça de Portugal
que conquistou assim a sua sétima
medalha de bronze na prova organizada pela Federação de Patinagem de Portugal, em conjunto
com a Associação de Patinagem
de Coimbra.

Foto: DR
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DESPORTO

“A Lagoa é uma potência no desporto”

da Lagoa que ganhou
quase tudo ao longo
dos anos. Dediqueime sempre, desde há
muitos anos, à competição. Ia pedir
apoios à
câmara,
às juntas, para nós
podermos ir ao continente, para eles
verem outra realidade, um outro
mundo. Os nacionais
são um outro mundo.
Tivemos uma campeã nacional, vários
vice-campeões. É difícil, mas nada é impossível”, aﬁrma o
treinador.
António Moniz, diz
o próprio, foi pio10º Torneio da Liberdade, que decorreu na Lagoa, a 30 de abril.
neiro na implementapioneiro no concelho de sucesso
Jornal Diário da Lagoa foi, na modalidade, sendo que, ao ção desta arte marcial na Lagoa,
estando sempre satisfeito por
desta feita, ao encontro de Antó- longo dos anos, sempre se insurtransmiti-la às crianças e aos
nio Moniz, treinador há muitos giu como uma verdadeira potência
jovens do concelho.
anos do Centro de Karaté de nos regionais, por exemplo, tendo
No plano dos mais novos, refere
Lagoa.
acumulado vários títulos ao longo
o treinador que “podem aderir a
O clube, formado há já quase dos anos.
partir dos 4 anos, logo que gos18 anos, tem sido um exemplo
“No regional, foi um dos clubes
tem. Os 4 anos é a idade ideal.

O

Tenho muitas crianças com 4, 5 e
6 anos. Eu sempre digo: primeiro
convém haver 2 ou 3 treinos antes
da inscrição. Se gostarem, ﬁcam.
Aqui faz-se de tudo um pouco. E
nós temos de ser criativos, pois a
criança tem de se sentir bem. Não
é como o karaté de há uns anos
atrás, que eu aprendi. Aqui na
Lagoa nós temos o privilégio de
haver muito desporto, a Lagoa é
uma potência no desporto agora”,
sublinha António Moniz, assegurando ao nosso jornal que “todos
têm qualidades e o treinador tem
de ser muito inteligente e aproveitar as qualidades de cada atleta.
Ninguém é inferior a ninguém.
Tenho sempre essa atenção em
avaliar o atleta e em saber jogar
com a qualidade dele”.
Sendo uma arte marcial que conjuga e cultiva valores como a disciplina, a ética, a sinceridade e o
respeito, tem também uma vertente educacional vincada, sendo
que a nível do insucesso escolar, o
karaté ajuda muito.
“O sucesso escolar é maior entre
os que praticam a modalidade”,
refere o experiente treinador do
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Centro de Karaté de Lagoa.
“O karaté é um modo de vida.
As crianças que vêm da rua, dos
bairros, ganham mais respeito
pelos colegas. A coordenação das
crianças é muito importante e ﬁsicamente vão-se desenvolvendo
conforme os exercícios que eu
faço. O karaté só faz é bem, a toda
a gente. Para as crianças então, é
muito importante”.
São cerca de 5 dezenas os atletas que estão inscritos no clube
atualmente, desde os 4 anos à
casa dos 40, considerando o treinador, no capítulo do mérito dos
atletas, que “aqui não há ganância
dos cintos. O cinto é um código. O
cinto é uma motivação que eles
têm ao longo do karaté”, garantindo igualmente que é importante que todos estejam
preparados e no nível certo para
receberem o cinto certo.
Termina, assim, de forma emotiva: “o karaté, para mim, ensinoume muita coisa. O karaté é
sinceridade. Foi a melhor coisa na
minha vida.”
DL/JTO

Sub 18 masculinos e Sub 14 femininos da AJCOD nos nacionais
A Associação Juvenil do

Clube Operário Desportivo
sagrou-se campeã dos Açores no escalão de Sub 18
masculino. O título foi alcançado na segunda fase do
Campeonato Regional, que
serviu para apurar a equipa
que representou os Açores
na Taça Nacional, que se disputou nos dias 3 e 4 de
junho.
Os jovens da Lagoa venceram dois dos três jogos disputados este ﬁm de semana,
na Lagoa, sendo assim a

equipa que irá representar a
região, no Alentejo.
O primeiro jogo, disputado
entre a AJCOD e a U. Sportiva, terminou com o resultado ﬁnal de 45 – 54. Já no
segundo jogo os jovens da
Lagoa conseguiram vencer
com uma diferença de dois
pontos, ou seja, 64 – 62.
No derradeiro encontro, a
AJCOD venceu por 56 – 50 a
União Sportiva, sagrando-se
assim campeã dos Açores no
escalão de Sub 18 masculino.
Com este resultado, a

AJCOD conquistou o bi campeonato regional de clubes.
Um feito que merece destaque, tendo em conta as diﬁculdades que o grupo
passou para que tal feito
fosse possível, adiantou
fonte ligada ao clube.
De recordar que os Sub 18
masculinos de Basquetebol
da AJCOD já se haviam
sagrado campeões de São
Miguel ao vencerem todos
os jogos que disputaram no
campeonato de ilha.

Equipa Sub 18 da AJCOD que representou os Açores na Taça Nacional.

Equipa Sub 14 femininos da AJCOD Campeã dos Açores.

A

Foto: DR

equipa de Sub 14 femininos da

Associação Juvenil do Clube Operário
Desportivo alcançou o título de Campeã
Regional, depois de vencer na, ilha Terceira, os dois primeiros jogos da segunda
fase do Campeonato Regional deste escalão.
Recorde-se que as Sub 14 da AJCOD,
depois de terem vencido o campeonato
de ilha, disputaram a primeira fase do
regional, tendo conseguido a passagem
ao Play-Oﬀ, vencendo dois dos três jogos
disputados.
Na prova disputada nos dias 26 e 27, as
lagoenses não deixaram as decisões para
a última jornada e venceram o Boa Via-

Fotos: DR/ABIT

gem nos dois primeiros jogos da Play-Oﬀ
por 47-46.
As Sub 14 da AJCOD irão agora representar os Açores na Fase Final do Campeonato Nacional, a decorrer em
Coimbra, de 16 a 18 deste mês de junho.
Recorde-se que, depois de vencer o
campeonato de São Miguel, a equipa
feminina da AJCOD deslocou-se até à ilha
Terceira, para disputar o Campeonato Regional, tendo defrontado as equipas do
Boa Viagem, Fayal Sport e Gonçalo Velho,
a ﬁm de se apurar o representante dos
Açores à fase ﬁnal do Campeonato Nacional.
DL
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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.
07-MAI-2017 - Foi detido um indivíduo do sexo masculino, de 36 anos de

idade, por condução de um veículo,
sob a inﬂuência de álcool, com uma
TAS de 1.65 g/l.
14- MAI- 2017 - Foi detido, um indivíduo do sexo masculino, de 40 anos
de idade, por condução de um veículo, sob a inﬂuência de álcool, com
uma TAS de 1.21 g/l.
14-MAI-2017 - Foi detido por desobediência, um indivíduo do sexo masculino, de 40 anos de idade, após ter
sido intercetado a conduzir um veículo, estando impedido de o fazer por

um período de 12H
16-MAI-2017 - Foi detido, um indivíduo do sexo masculino, de 43 anos
de idade, por condução de um veículo, sob a inﬂuência de álcool, com
uma TAS de 1.46 g/l.
21-MAI-2017 - Foi detido, na sequência de um acidente de viação, um
indivíduo do sexo feminino, de 29
anos, por condução de um veículo,
sob a inﬂuência de álcool, com uma
TAS de 1.24 g/l.

Inaugurado Edifício de Apoio ao
Serviço Municipal de Proteção Civil

Foto: CML

NECROLOGIA

Freguesia do Cabouco

Hermínia Maria Espínola de Medeiros
Nasceu: 17-11-1963
Faleceu: 27-04-2017

Freguesia do Cabouco

Leonardo da Costa Galego
Nasceu: 29-01-1930
Faleceu: 20-05-2017

Freguesia de Santa Cruz

Manuel da Silva Medeiros
Nasceu: 22-05-1958
Faleceu: 29-05-2017

Freguesia de Santa Cruz

José de Sousa Tavares
Nasceu: 19-05-1955
Faleceu: 12-05-2017

Freguesia de Santa Cruz

Manuel Bernardo de Andrade
Nasceu: 13-03-1934
Faleceu: 13-05-2017

Freguesia de Nª Sª do Rosário

Nos dois anos de man-

dato da atual presidente da
Câmara Municipal de
Lagoa, foi sentida a necessidade de construir um edifício de Apoio ao Serviço
Municipal de Proteção Civil,
nomeadamente após a
ocorrência de complicações
meteorológicas com dois
alertas vermelhos e a destruição de uma parte da
Orla Costeira de Lagoa.
Ora, assim sendo, acaba
de ser inaugurado o Edifício
de Apoio ao Serviço Municipal de Proteção Civil, no
Parque Municipal de Obras
da Câmara Municipal de
Lagoa, num investimento

Ficha Técnica
Diário da Lagoa

da autarquia de 50 mil
euros.
Durante a cerimónia de
inauguração, foram relembradas as diﬁculdades que
a autarquia teve para realojar duas famílias, da Atalhada e de Água de Pau,
cujas casas foram incendiadas. Por causa do aumento
de turismo, todos os hotéis
e alojamentos locais encontravam-se cheios, complicando o realojamento
provisório dessas famílias.
Para fazer frente a futuras
necessidades de alojamento, a Câmara Municipal
de Lagoa adaptou o armazém que já estava em construção, de forma a puder
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alojar algumas pessoas.
Desta feita, foram construídos dois quartos, duas
casas de banho com duches
e uma cozinha de apoio.
Por outro lado, a cozinha industrial terá uma dupla função, servindo também para
a confeção das refeições cozinhadas pelos funcionários
da autarquia, aquando da
época festiva, nomeadamente no convívio de Natal
que recebe os 300 funcionários da Câmara Municipal.
Numa sugestão dos Bombeiros Voluntários de Ponta
Delgada, o Edifício de Apoio
ao Serviço Municipal de
Proteção Civil não foi cons-
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truído na Câmara Municipal, mas no Parque Municipal
de
Obras,
principalmente por diﬁculdades de acesso da Proteção Civil à Câmara
Municipal de Lagoa, em
caso de mau tempo e de
possíveis derrocadas.
De referir que, no próximo mês de junho, haverá
um simulacro no concelho
de Lagoa, no âmbito de
uma ação da Proteção Civil
Regional, com várias pessoas de nacionalidades diferentes e envolvendo
meios aéreos, terrestres e
marítimos.
DL/AS
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Maria da Natevidade
Nasceu: 20-07-1930
Faleceu: 17-05-2017

Freguesia de Nª Sª do Rosário

Albertina de Jesus Rodrigues Carroça
Nasceu: 15-11-1923
Faleceu: 02-05-2017

Freguesia de Nª Sª do Rosário

Maria Eduarda Olímpio Rezendes
Nasceu: 01-03-1947
Faleceu: 12-05-2017

Freguesia de Água de Pau
João Teles
Nasceu: 15-04-1939
Faleceu: 06-05-2017

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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PASSATEMPO

PASSATEMPO / HORÓSCOPO

HORÓSCOPO DE JUNHO
Carneiro (21/3 a 20/4)

A vida afetiva aponta energias
muito fortes, desajustadas e incoerentes
com os seus sentimentos. Evite insistir
numa relação insatisfatória.
A nível proﬁssional aproveite a conjuntura positiva para reestruturar a área ﬁnanceira, trabalhando com dedicação e
habilidade.

A vida afetiva permite deﬁnir sentimentos e inteligentemente encontrará o
caminho a seguir, evitando deceções desnecessárias.
A nível proﬁssional terá a oportunidade
para reﬂetir e assumir responsabilidades,
relativamente a acontecimentos do passado.

A vida afetiva protegida facilita
tranquilamente a harmonização emocional
e conseguirá atingir equilíbrio nas relações
mais difíceis.
A nível proﬁssional todas as suas capacidades serão bem aproveitadas e poderá expressar abertamente opiniões em qualquer
momento.

A vida afetiva acusa algures uma
desmotivação que pode ser ultrapassada,
procurando conciliar o pensamento e o sentimento.
A nível proﬁssional pode contar com
muito trabalho, nem todo do seu agrado, e
veriﬁque se está a seguir as opções mais indicadas.

A vida afetiva reﬂete emoções
profundas, muita sensibilidade e algumas
desilusões, emanadas na diﬁculdade em
lidar com a realidade.
A nível proﬁssional pode realizar sonhos,
mas, na base da perspicácia essencial para
analisar a veracidade dos inovadores métodos.

A vida afetiva indica algumas indecisões geradoras de retrocessos e, neste
sentido, precisa de coragem para deﬁnir relacionamentos.
A nível proﬁssional procure disponibilidade emocional para expandir a imaginação e trilhar novos projetos para o futuro.

A vida afetiva movimentada acusa
alguma instabilidade e confusão, sendo indispensável uma renovação alicerçada na
consciência.
A nível proﬁssional existem múltiplos interesses, mas poucas concretizações que
possam contribuir para a evolução pessoal.

A vida afetiva apresenta revelações inesperadas que devem ser examinadas com compreensão e lucidez, evitando
atitudes materialistas.
A nível proﬁssional a fase é extremamente positiva mas, arrisque, tome iniciativas e avance sempre valorizando as
opiniões diferentes.

A vida afetiva anuncia diﬁculdades
nas relações circundantes e poderá manter
a harmonia através de uma atitude paciente e ﬂexível.
A nível proﬁssional tenha muito cuidado
com o seu comportamento para não cometer erros, sobretudo, em questões humanas.

A vida afetiva é realmente muito
positiva e pode ainda formalizar compromissos, ou estabelecer novas amizades proveitosas.
A nível proﬁssional o período é excelente
para serenamente aperfeiçoar conhecimentos técnicos, culturais e permutais.

A vida afetiva mostra sentimentos
deﬁnidos e ideias claras, que permitem renovar principalmente as relações mais desgastadas.
A nível proﬁssional verá todos os seus
projetos de trabalho concluídos exemplarmente e poderá lançar-se em novas aventuras.

Gémeos (22/5 a 21/6)

Caranguejo (21/6 a 23/7)

Labirinto: Descubra o caminho correto.

Leão (24/7 a 23/8)

Virgem (24/8 a 23/9)

Soluções do passatempo do mês de maio de 2017

Balança (24/9 a 23/10)

A vida afetiva marca uma necessidade de aﬁrmação pessoal, que deve ser
desenvolvida de forma muito assertiva e
equilibrada.
A nível proﬁssional é fundamental promover a criatividade e a capacidade de iniciativa, de maneira a atingir ﬁnalmente os
objetivos.
Touro (21/4 a 21/5)

Descubra as dez diferenças.
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Escorpião (24/10 a 22/11)

Sagitário (23/11 a 21/12)

Capricórnio (22/12 a 20/1)

Aquário (21/1 a 19/2)

Peixes (20/2 a 20/3)

LOCAL / PUBLICIDADE

Foto: CML

21ª edição do Concurso de Maios da Lagoa - 1.º lugar para o Lar de Idosos da Misericórdia de Lagoa; 2.º lugar para Sara Andrade e 3.º lugar para Maria de Fátima Sousa.

“Os desafios dos jovens agricultores e
o futuro da PAC pós 2020”

Foto: DL

O Nonagon – Parque de Ciência e

Tecnologia de São Miguel, na Lagoa,
foi palco do fórum “Os desaﬁos dos
jovens agricultores e o futuro da PAC
pós 2020” e que permitiu o debate
sobre os desaﬁos e o futuro dos jovens agricultores açorianos.
Falando no fórum, o presidente da
Associação de Jovens Agricultores
Micaelenses (AJAM) salientou a importância deste fórum, principalmente para preparar os jovens
agricultores a enfrentarem os desaﬁos tanto internos à região como
Pub.

externos.
César Pacheco relembrou que a
agricultura é um modo de vida e que
o setor do leite, hortícolas, carne e
vinho, representados neste debate,
são o maior setor de economia da região e que, para além dos jovens agricultores, é fundamental que o
Governo Regional entenda os desaﬁos que os mesmos encontram diariamente.
No que diz respeito à Política Agrícola Comum (PAC) da União Europeia, o presidente da AJAM destacou
a relevância da mesma, de forma a

criar um nível de vida justo, principalmente com o aumento dos rendimentos. De relembrar que a PAC foi
criada em 1962, tendo como principal objetivo garantir aos agricultores
um rendimento em conformidade
com os seus desempenhos.
Assim sendo, César Pacheco espera
que, após 2020, haja um maior desenvolvimento da agricultura, com
mais disponibilidade ﬁnanceira, pois
atualmente a conjuntura europeia diﬁculta, nomeadamente com os custos da segurança social, os acessos à
terra e os créditos.
Em 2013, existiam 11 825 explorações agrícolas nos Açores, cujo 21,6%
das explorações estavam nas mãos
de jovens agricultores com idades inferiores a 44 anos.
Na Lagoa são 271 as explorações
agrícolas.
Em discussão neste fórum estiveram dois painéis, sendo o primeiro
sobre “Os desaﬁos dos Jovens na Produção Agrícola” e o segundo sobre
“Que futuro para a PAC pós 2020”.
DL/AS
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Última

PCP preocupado com pescadores do Porto dos Carneiros

A 16 de fevereiro de

2017, a Representação Parlamentar do PCP, na Assembleia Legislativa Regional
dos Açores, solicitou, em requerimento, ao Governo
Regional. informações sobre
o atraso na atribuição de
licença de palangre a várias
embarcações, registadas no
Porto dos Carneiros, no
Concelho de Lagoa.
Para o PCP, este atraso penaliza gravemente esta comunidade, e em especial os
pequenos armadores e as
suas tripulações, que desta
forma estão impedidos de
exercer a sua atividade normal, questionando ainda
para quando o governo previa que estas licenças
fossem formalmente atribuídas.
Em abril o executivo regional respondeu, através do
Secretário Regional Adjunto
para os Assuntos Parlamentares, cuja resposta é considerada pelo PCP numa
tentativa de desresponsabilização e a insensibilidade
por parte do Executivo Regional, sobre esta situação,
sem qualquer consideração
pela dura realidade que os
pescadores das 22 embarcações do Porto dos Carneiros

enfrentam.
Reﬁra-se que, na resposta
a 13 de abril passado, o executivo diz que não existe, na
Direção Regional das Pescas,
nenhum pedido de licenciamento de embarcações do
Porto dos Carneiros.
Ainda segundo a resposta
do executivo regional, neste
porto de pescas, existem 22
embarcações, em que 14
não têm licença de palangre, a quatro embarcações
foi retirado o palangre sem
pedido de reposição, sendo
que as restantes quatro foilhes atribuída a devida licença quando garantidas as
condições de segurança exigidas pela Autoridade Marítima (AM).
Para os comunistas, e em
relação às perguntas efetuadas no requerimento,
o governo omite, deliberadamente, que as licenças levaram mais de dois meses a
serem atribuídas, após os
pescadores terem efetuado
as respetivas alterações nas
embarcações exigidas pela
AM.
A Comissão Concelhia da
Lagoa do PCP diz esperar
que estas situações, “injustiﬁcadas e inaceitáveis”, segundo dizem, não se
repitam.

