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Lagoa recebeu
“Jantar Algarvio”

Mais de 800 pessoas provaram os sabores algarvios que foram servidos no
no Porto dos Carneiros, na Cidade de Lagoa, Açores.
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ESL recebe teatro de jovens
com necessidades especiais

Liga dos Combatentes
assinala 10 anos na Lagoa
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EDUCAÇÃO - EBI ÁGUA DE PAU/ LOCAL

Teatro na escola: uma casa de escritores à maneira de um reality show

“Gil Vicente é o meu nome. Adoro escrever, cantar e
dançar, rir e criticar no teatro popular. Mas uma coisa
eu também sei, mais importante do que entreter o rei,
do que festejo ou cultura: eu sou louco por literatura,
é sinónimo de aventura, o tédio e a tristeza cura. Eu
adoro a leitura! As palavras e as histórias ligam-me
“Esta é a voz”, assim começa a peça apresentada
no encerramento da Semana da Leitura da EBI de
Água de Pau, no passado
dia 31 de março, lembrando
a sua homónima do conhecido programa televisivo.
Mas esta voz, a dos alunos
da turma de Teatro do 9º A,
soou num timbre diferente:
ambiciosa e consciente das
que tinha à
diﬁculdades
Gil Vicente torna-se
frente, procurou conquistar
cantor de Hip Hop
um público escolar pouco
adepto da cultura através do humor, da música, da
atualidade dos temas que levou à cena. A seu favor,
teve uma dose de autoestima assegurada pelo sucesso do projeto dramático apresentado no ﬁnal do
1º período, dezenas de aulas de jogos dramáticos e

Camões, Florbela Espanca e Natália Correia
cantando o Hino dos Açores

ESL recebeu peça de
teatro intitulada “Alice”

Foto: DL

(Excerto da música da personagem Gil Vicente na
peça “A Casa dos Escritores”)

de Português, neste contacto próximo entre o púescolar
e
as
blico
personalidades literárias da
peça “A Casa dos Escritores”,
pois, para além das obras,
dos factos biográﬁcos e das
frases mais célebres, desvendaram-se os vícios e os segredos mais impensados das
vedetas da peça. E que melhor forma existe de ganhar Bocage
popularidade?
Tudo somado, a Biblioteca Escolar, promotora da
Semana da Leitura e dos seus propósitos de melhorar
os índices de leitura e literacia e disseminar o “prazer
de ler”, tema deste ano, desaﬁou convenções e saiu
a ganhar
com a
sua inovadora
t á ti c a :
fazer do
teatro
u m a
o u t r a Eça de Queiroz e Natália Correia
forma de falam sobre a política portuguesa.
ler e de conhecer Camões, Sophia, Natália Correia e
outros mais. Aproximar as celebridades literárias das
estrelas televisivas ou do mundo da música, mais
acessíveis e interessantes na perspetiva dos alunos.
A repetição da peça, no dia 26 de maio por ocasião
do intercâmbio com a Escola Básica João Villaret,
trouxe uma nova personagem em honra dos convidados, o próprio João Villaret, um dos maiores divulgadores
da
poesia
portuguesa,
interpretado pelo aluno do Clube de Expressões Luís Aquino, que abrilhantou o
espetáculo com o seu inegável talento e
uma “Procissão” cantada em coro pelo público mais velho.
Em estreia na escola este ano letivo, o
Teatro aceitou o desaﬁo de misturar e
reinventar a cultura literária e popular, o
antigo e o moderno, a literatura e a música, com uma voz em simultâneo muito
sua e muito da escola, da comunidade: a voz de Água
de Pau.
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ensaios e um naipe de atores dedicados e talentosos.
Beatriz Veloso, Beatriz Carreiro, João Medeiros, Mariana Almeida, Mariana
Freitas, Marta Cabral, Matilde Cabral, Neuza Coelho e
Sara Almeida encarnaram
com originalidade e engenho um conjunto de escritores portugueses de várias
épocas, reunidos num só espaço e num só tempo,
numa casa da literatura, o Fernando Pessoa
acolhimento de conhecidos
autores depois da morte. A docente Rita Matias completou o elenco, vestindo-se de D. Palmira, a empregada da casa inesperadamente pianista.
Nem tudo se passou, contudo, como nos manuais

às minhas memórias, o livro é mais que uma partitura, eu adoro a leitura!
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Sophia de Mello Breyner/ Camões e Florbela Espanca, os apaixonados.

A equipa da Aiblioteca

A Cooperativa de Educação

e Reabilitação de Cidadãos Inadaptados – Cercibeja, oriundos
de Beja – Alentejo, deslocou-se
durante três dias à ilha de São
Miguel, mais precisamente à
cidade de Lagoa, de forma a
apresentar a sua peça de teatro,
intitulada “Alice”.
A Escola Secundária de Lagoa
(ESL) recebeu, a 7 de junho, a
peça de teatro “Alice”, representada por 12 utentes e 4 técnicos
da Cercibeja, num intercâmbio
com duas turmas da ESL, UNECA
TVA ( Transição para a Vida Ativa)
e UNECA Ocupacional e uma
turma da Escola Pe. João José do
Amaral, turma UNECA Ocupacional do Fisher.
Frequentam a Cercibeja, 190
jovens adultos com necessidades
especiais, tendo 64 funcionários,
e onde pessoas a partir dos 16
anos de idade podem ocupar o
seu tempo com diversas atividades, nomeadamente: agricultura,
desporto e teatro.
O núcleo de teatro, que existe
há três anos, fez a sua primeira
estreia fora do Alentejo deslocando-se à ESL, sendo que, até
então, todas as apresentações tinham sido efetuadas pelas ruas
do Alentejo.
Segundo o presidente da
Cercibeja, José Hilário, as respostas sociais onde os jovens estavam integrados encontravam-se
muito envelhecidas, onde praticamente todas as atividades se
centralizavam nos trabalhos manuais. Sentindo que havia outro
potencial mas que seria fundamental fazer uma mudança com
proﬁssionais, integraram na
equipa da Cercibeja, um animador sócio-cultural e uma técnica
licenciada em teatro, criando o
núcleo de teatro.
Esta instituição deslocou-se a
São Miguel de 6 a 8 de junho,
porque a Cercibeja acredita que
todos os projetos elaborados
devem ir para o exterior, de
forma a partilhar com as famílias

e a comunidade, mas principalmente para integrar as pessoas
com deﬁciência na sociedade.
“Viemos aos Açores demonstrar que somos capazes, que
eles, apesar das diferenças, conseguem como qualquer um de
nós”, referiu ao Jornal Diário da
Lagoa José Hilário.
Esta viagem foi muito importante para este grupo, pois para
além da estreia fora da sua zona
de conforto, permitiu que muitos
passassem pela experiência de
andar de avião pela primeira vez,
mas também conhecer outras
culturas e outro povo.
Anualmente, muitas atividades
são elaboradas pela instituição e
a 3 de dezembro, Dia Internacional das Pessoas com Deﬁciência,
é organizada uma caminhada noturna com cerca de 2000 pessoas
a andarem por uma única causa:
a integração e aceitação da pessoas com deﬁciência. Em 2018, a
instituição irá celebrar o seu 40º
aniversário, onde será organizado um jantar com 400 pessoas
do exterior.
Para o presidente do Conselho
Executivo da ESL, Alexandre Oliveira, a escola tem dado todo
o seu apoio aos núcleos de educação especial, demonstrando,
assim, todo o carinho para com
os jovens com necessidades especiais.
De salientar que após a estreia
da peça de teatro “Alice”, os jovens da Cercibeja e os alunos das
três turmas lagoenses, com a
ajuda da Junta de Freguesia de
Nossa Senhora do Rosário, fornecendo o transporte para os mesmos, foram conhecer a ilha de
São Miguel, confraternizando
num intercâmbio entre o Alentejo e a Lagoa.
A Cooperativa de Educação e
Reabilitação de Cidadãos Inadaptados de Beja lançou o desaﬁo à
Escola Secundária de Lagoa de
continuar este intercâmbio e dos
alunos lagoenses se deslocarem,
futuramente, ao Alentejo.
DL/AS
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Alunos da EB 2,3 Padre João
José do Amaral participaram
nas marchas de Santo António

Fotos: EBI de Lagoa

Encerramento do Projeto “A Aventura
do Gaspar”, no 1º Ciclo
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Dando seguimento ao artigo

publicado no início do ano letivo,
damos agora conta do términus
das atividades desenvolvidas com
o projeto “Educação Empreendedora: O Caminho do Sucesso”.
Assim, a turma de 4.º ano da
EB1/JI Dr. José Pereira Botelho ﬁnalizou a décima quinta atividade,
o seu momento alto: a criação de
um negócio para venda numa mini

feira de empreendedorismo.
O encerramento deste projeto
foi realizado na EB1/JI Dr. José Pereira Botelho, no dia 1 de junho,
com a venda dos produtos elaborados por estes alunos e com a
apresentação da música e coreograﬁa do Gaspar.
Foi uma atividade aberta a toda
a comunidade educativa e foi realizada com grande sucesso, por ter
cumprido os objetivos delineados

e superado as nossas espetativas.
Todo o lucro desta venda reverteu para a aquisição de livros para
biblioteca da EB1/JI Dr. José Pereira Botelho. Assim sendo, aqui
vos deixo recordações da entrega
dos livros do Projeto “Educação
Empreendedora: O Caminho do
Sucesso” às respetivas turmas e
por anos de escolaridade.

No passado dia onze de Junho,

a Escola Padre José João Amaral
participou pelo vigésimo primeiro ano consecutivo, nas marchas de Santo António deste
concelho, com a apresentação da
sua marcha que teve por tema:
“A Espiga e o Pão”. A letra, música e coreograﬁa foram da autoria dos docentes Cidália André e
Paulo Alendouro, bem como o
projeto dos trajes. A elaboração
dos adereços ﬁcou a cargo de
todos os docentes de Educação
Visual e Tecnológica da escola,
que mais uma vez, deram asas à

imaginação criando uma imagem
visual rica e apelativa.
Nesta atividade participaram
quarenta marchantes, e quatro
vocalistas que integraram o coro,
que abrilhantou a atuação da
marcha.
Como foi possível veriﬁcar através do impacto visual e da atuação desta marcha, todos os seus
participantes
demonstraram
grande empenho, gosto e muito
entusiasmo, digniﬁcando uma
vez mais a nossa escola.
Docentes Cidália André e Paulo
Alendouro

Dia Mundial da Criança

….Para além disso, devido ao esforço, trabalho de equipa e de toda a dinamização deste projeto, os alunos

envolvidos tiveram também a sua lembrança.

No dia 1 de Junho, no âmbito

Assim, o empreendedorismo

surgiu do esforço e paixão, por
fazer algo que gostamos, tornando
o trabalho em prazer e o esforço

recompensado.
Como coordenadora deste projeto, só tenho a acrescentar que
“O Caminho do Sucesso!” também
está na participação, persistência,

empenho, amor e dedicação de
todos os intervenientes.
A coordenadora do projeto
Mafalda Rosa

das comemorações do Dia Mundial da Criança, a biblioteca da
EB 2,3 Padre João José do Amaral
lançou um desaﬁo aos alunos
com o objetivo de assinalar o dia
em questão.
Nesse desaﬁo os alunos teriam
de responder corretamente a
uma pergunta de cultura geral

para receberem como prémio
um doce, tendo sempre a oportunidade
de
tentar
novamente.Foi com bastante
entusiasmo e euforia que tivemos cerca de 300 participações,
passando assim, um dia diferente e agradável.
Biblioteca Escolar
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Centro de Karaté e o Clube de
Patinagem homenageados
O

Junta de Freguesia de Santa

Cruz, na cidade de Lagoa, decidiu homenagear duas associações que têm
levado o nome do concelho além fronteiras e que têm sido verdadeiras escolas de formação desportiva para os
jovens lagoenses: o Centro de Karaté
de Lagoa e o Clube de Patinagem de
Santa Cruz.
Estas homenagens decorreram no
dia 8 de junho, na igreja do Convento
dos Franciscanos, em Santa Cruz, no
âmbito da 26.ª edição das festas de
Santo António.
As medalhas de mérito foram entregues ao presidente de ambos os clubes, António Borges, sendo estas duas
associações representativas do “espírito de serviço à comunidade, que
exige disciplina, espírito de camaradagem e entreajuda, vontade de ir mais
além, com base no esforço individual e
coletivo de fazer mais e melhor”, explicou Adriana Rebelo, presidente da
Junta de Freguesia de Santa Cruz, com
grande orgulho nestas duas escolas de
formação desportiva.
Adriana Rebelo, em forma de balanço
dos quatro anos de mandato e de despedida das suas funções de autarca,
por não se voltar a candidatar à presidência da Junta de Freguesia de Santa
Cruz nas próximas eleições autárquicas, salientou todo o trabalho desenvolvido na freguesia, nomeadamente:
a reabilitação do património imobiliário e a consolidação das contas, respondendo a todas as exigências
orçamentais.

Por outro lado, de forma emocionada, agradeceu todo o apoio e esforço comum dos habitantes de Santa
Cruz, mas também dos colaboradores
e funcionários da Junta de Freguesia,
salientando que muitos esperavam, e
viram com estranheza, o facto da própria não se recandidatar à presidência
da junta de freguesia.
“Não dependo de funções públicas
para viver, nem nunca quis fazer carreira política, vim com verdadeiro espírito de missão, porque cada minuto
investido na junta foi um minuto desinvestido no meu ganha-pão”, explicou a
presidente de Santa Cruz.
Na ocasião, Cristina Calisto, presidente da Câmara Municipal de Lagoa,
salientou alguns projeos efetuados
nesta freguesia, como é o caso da requaliﬁcação do polidesportivo e referiu
projetos que futuramente serão desenvolvidos, nomeadamente a valorização da frente marítima de Santa
Cruz, que, após ter sido apresentado
em reunião de câmara, será posteriormente apresentado à comunidade.
Por outro lado, a edil lagoense prometeu realizar durante a interrupção
letiva de verão, a construção de salas
polivalentes nas escolas D. Manuel
Medeiros Guerreiro e Tavares Canário,
proporcionando um espaço coberto
para que as crianças possam brincar
em dias de chuva. Será ainda requaliﬁcado o jardim do Convento dos Franciscanos, melhorando a iluminação e
embelezamento do jardim, num investimento de 100 mil euros.

Fotos: JFSC

Algumas imagens da edição de 2017 das Festas de Santo António.
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26º edição das Festas de Santo
António fica marcada na História

Fotos: JFSC

Igreja cheia no primeiro Casamento de Santo António.

Realizou-se, no dia de Santo

António, na Cidade de Lagoa,
mais precisamente na freguesia de Santa Cruz, o primeiro
casamento de Santo António
da ilha de São Miguel.
A cerimónia decorreu no dia
13 de junho, na igreja de Nossa
Senhora da Conceição, no Convento dos Franciscanos, numa
festividade que envolveu toda
a comunidade lagoense.
Para os noivos, Marlene Soares e João Frias, o dia foi perfeito, tendo tido um casamento
inesquecível, que envolveu
momentos de grande emoção.
“Está a ser um dia muito
forte, emoções de um lado ao
outro, com um nervosismo à
ﬂor da pele, mas agora já está
feito e correu tudo bem, às mil
maravilhas, foi mesmo cinco
estrelas” disse João Frias ao
Jornal Diário da Lagoa, no ﬁm
da cerimónia.
Após dez anos de namoro,
para a noiva Marlene, ver que
ﬁnalmente chegou o grande
dia que tanto desejava e sonhava foi um momento muito
emotivo, onde as lágrimas de
alegria também ﬁzeram parte
das festividades.
“Temos noção que vamos
ﬁcar na História e esperamos
que daqui a 50 anos estaremos
cá para celebrar as nossas
bodas de casados”, aﬁrmou
Marlene Soares.
Para os pais dos noivos este
casamento foi um sonho concretizado, onde toda a família
tem plena consciência que o
casamento deste casal ﬁcará
escrito na História lagoense.
Os padrinhos de casamento
relembraram que fazia todo o
sentido que a Marlene e o João
tenham sido selecionados para
este momento, pois sempre
foram muito devotos a Santo
António. Recordam ainda que

o noivo João participou, com
seis anos, nas primeiras marchas em honra de Santo António realizadas na freguesia de
Santa Cruz.
Para a presidente da junta de
freguesia de Santa Cruz,
Adriana Rebelo, o momento foi
de grande felicidade, salientando ao Jornal Diário da Lagoa
que foram um casal abençoado
e escolhido a dedo por Santo
António.
Para o pároco da Matriz de
Lagoa, Nuno Maiato, para além
dos noivos, a cidade de Lagoa
também está de parabéns por
ter permitido proporcionar a
este casal um verdadeiro momento de alegria, união e consagração de mais uma família
perante Deus.
“De uma forma mais ou
menos direta, envolveu várias
pessoas, vários grupos, quer da
paróquia, quer os colaboradores da junta de freguesia e outras pessoas que se foram
associando a este momento”,
explica o Pe. Nuno Maiato, salientando que este casamento
envolveu toda a comunidade
lagoense.
Para Adriana Rebelo, também foi tempo de fazer o balanço da 26º edição das Festas
de
Santo
António, referindo que o
mesmo
é
muito positivo e que só
foi possível
graças ao empenho
de
muitas pessoas, nomeadamente do
executivo e
funcionários
da junta de
freguesia de
Santa Cruz e
do apoio da

Câmara Municipal de Lagoa.
“Termino a semana sempre
com o sentido de orgulho e de
missão cumprida porque faz-se
muito com muito pouco e as
festas de Santo António são um
exemplo disso e estou muito
satisfeita. Este ano, estou duplamente satisfeita por ter tido
a oportunidade de apadrinhar
o primeiro casamento de Santo
António”, aﬁrmou a presidente
da junta de freguesia de Santa
Cruz.
Por outro lado, as Festas de
Santo António também serviram para homenagear uma
ﬁgura emblemática que andava
um pouco esquecida, o Dr. Filomeno da Câmara. Segundo
Adriana Rebelo, esta homenagem serviu para deixar mais
um marco antes da sua saída
do executivo de junta de freguesia. De salientar que a atual
presidente não se irá recandidatar nas próximas eleições autárquicas, que irão decorrer no
próximo mês de outubro.
“É muito emocionante porque
foram quatro anos de muita
aprendizagem, de muitas alegrias, algumas tristezas mas faz
parte e saio com a minha consciência cem por cento tranquila
e com o sentido de verdadeiro
dever cumprido”, relembra a
autarca.
A 26º edição das Festas de
Santo António, na freguesia de
Santa Cruz, na Lagoa, irá ﬁcar
marcada na História de São
Miguel, com o primeiro casamento de Santo António a ser
realizado neste ilha, esperando
que, no futuro, as noivas de
Santo António seja uma tradição adotada pela cidade de
Lagoa.
DL/AS

Os noivos João Frias e Marlene Soares.
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Unidade de Saúde de Lagoa
promoveu sessões de promoção
de Segurança Infantil

Sessão com taxistas da Lagoa na promoção da segurança infantil.

A Unidade de Saúde de

Lagoa, tendo em conta a promoção da Segurança Infantil, promoveu uma série de ações no
âmbito da sensibilização e consciencialização, tendo como público-alvo crianças, pais e
motoristas de táxi das quatro
“praças” do concelho de Lagoa,
para a importância do Transporte
Seguro de Crianças no automóvel.
O projeto AllFix – Todos Seguros, tem como principal objetivo
realçar o papel dos pais e dos
motoristas de táxi na prevenção
de acidentes relacionados com a
ausência ou incorreta utilização
do sistema de retenção da
criança no automóvel (SRC);
transmitir informações sobre a
correta utilização do Sistema de
Retenção da Criança no transporte automóvel, promovendo o
transporte seguro da criança.
Aproveitando as comemorações do Dia Mundial da Criança,
os promotores da iniciativa realizaram sessões de Educação para

a Saúde a crianças com idades
compreendidas entre os 3 e os 5
anos de duas escolas da Lagoa,
sobre a importância da utilização
do SRC.
Foi ainda realizada uma sessão
de educação para a saúde a um
grupo de taxistas do Concelho de
Lagoa sobre a importância e utilização do SRC, onde foi feita a
entrega formal de três grupos de
sistemas de retenção (cadeiras)
de crianças para os táxis.
A entrega das cadeiras só foi
possível com o apoio da autarquia local que as adquiriu e agora
disponibiliza um espaço, perto
das praças, onde estas poderão
ser levantadas em caso de necessidade de utilização por parte dos
taxistas.
Segundo as enfermeiras ligadas
ao projeto, Graça Araújo (Enfermeira Especialista de Saúde Infantil e Pediatria), Maria José
Goulart (Enfermeira Especialista
em Saúde Comunitária) e Margarida Cymbron (Aluna de Especialidade de Saúde Infantil e
Pediatria), as cadeiras para trans-

Foto: DL

porte de crianças no automóvel
são, provavelmente, a medida de
proteção mais importante para a
criança viajar em segurança.
Segundo dados apresentados
durante a sessão, os acidentes rodoviários são a maior causa de
morte na infância e adolescência
em Portugal. Em 2010 e 2011
morreram, em Portugal, 56 crianças e jovens até aos 17 anos na
sequência de um acidente rodoviário. Neste período, mais de 9
mil crianças foram vítimas de um
acidente de viação.
A questão de segurança das
crianças é bem vista pelos proﬁssionais de táxis mas acaba por ser
controvérsia. José Augusto, representante do setor na Lagoa,
vê o lado positivo da sensibilização, até porque as crianças
devem estar em primeiro lugar.
Contudo, estes proﬁssionais
dizem existir alguns inconvenientes, nomeadamente com a ocupação extra da viatura pela
cadeira, o que diminui o número
de ocupantes.
DL
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CDU quer uma rede de
minibus para idosos
A CDU/Açores apresentou re-

centemente os primeiros candidatos à Assembleia Municipal e
Câmara Municipal de Lagoa. João
Luís Almeida, tem 21 anos, estudante do Ensino Superior na Universidade dos Açores, é natural da
Freguesia do Rosário, na Lagoa, é
membro da Direção Nacional da
JCP, membro do Secretariado de
Ilha de São Miguel do PCP, é o candidato à Assembleia Municipal de
Lagoa.
Por sua vez, Ricardo Tavares tem
35 anos, é proﬁssional de escritório, dirigente associativo e membro do Partido Comunista
Português e da Comissão CDU da
Lagoa, é o candidato à Câmara
Municipal.
Ricardo Tavares já veio defender
a criação de uma rede de minibus
para servir os idosos no concelho
e os que não têm viatura própria,
bem como combater o seu isolamento, dando como exemplos
zonas do concelho onde não há
autocarro todas as horas para determinadas localidades, como o

lugar dos Remédios e freguesia do
Cabouco.
O candidato ao município nas
próximas eleições autárquicas explicou que as freguesias do concelho estão envelhecidas e que “os
idosos têm que recorrer, muitas
vezes, à boleia, uma vez que nem
todas as pessoas possuem transporte próprio”.
O militante do PCP quer que a
Câmara Municipal da Lagoa “olhe
para as freguesias e suas duas localidades do concelho da mesma
forma, não se diferenciando uma
freguesia da outra”, tendo exempliﬁcado com Santa Cruz, que
“está muito esquecida no tempo”.
Ricardo Tavares pretende ainda
que sejam criados espaços de convívio para os jovens em todas as
freguesias, uma vez que a juventude está “esquecida na Lagoa”,
bem como parques infantis para
as crianças.
O candidato adiantou ainda que
é preciso combater à “pobreza envergonhada” com que são confrontadas algumas famílias devido
ao desemprego.
Foto: DR

O candidato quer igualdade para todas as freguesias da Lagoa.

Criada uma nova associação de jovens na Lagoa
A 18 de maio de 2017, foi

criada a Associação Jovem Lagoense (AJL), que pretende dinamizar, com jovens oriundos do
concelho ou emocionalmente próximos da Lagoa, a sua comunidade. Registada no Registo
Nacional de Pessoas Coletivas
(RNPC), conta já com 24 jovens
associados das cinco freguesias do
concelho.

Assim, e intervindo na área da
cultura, da solidariedade social e
da educação, esta associação pretende, sempre que possível, dar à
Lagoa, como o seu lema – “Dos jovens para a Lagoa” – dá a entender.
O principal objetivo, passa por
fazer com que os jovens oriundos
do concelho, cumpram com as
suas responsabilidades cívicas, assumindo-se como uma força dina-

mizadora, ativa e com ideias.
Na área da cultura, a AJL procura
insurgir-se como um futuro agente
de dinamização cultural no concelho, complementando-se com as
iniciativas já existentes no mesmo.
Na área da solidariedade social,
pretende desenvolver uma cultura
ou postura solidária entre os jovens, chamando-os à intervenção
plena, nomeadamente incrementando uma proximidade com a po-

pulação mais carenciada do concelho e idosos, podendo também
colaborar com várias instituições
concelhias em atividades de foro
solidário.
Finalmente, na área da educação, a AJL deseja cultivar uma política estreita com os estudantes
lagoenses, pondo em prática diversas iniciativas que os tenham
como visados.
DL
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[ OS DE CÁ ] - José Francisco
da Costa Pires e João Silvério
Almeida Sousa

Foto: DR

José Francisco da Costa Pires

E chegamos, ao ﬁm de 6 edi-

ções impressas do Diário da
Lagoa – o que corresponde a 6
meses de relatos –, ao último artigo d’Os de cá.
Ao longo destes últimos 6
meses, uma vez por mês, demos
a conhecer ﬁguras marcantes da
literatura lagoense: Manuel Augusto de Amaral, o poeta
pauense; Guilhermina Maria Barbosa, a mestre da rima popular;
Malvina Sousa, a emergente poetisa do concelho; o padre João
José Tavares, importantíssimo
historiador, sacerdote e um
homem de causas; José Duarte
Soares, o poeta popular natural
de Santa Cruz e, por ﬁm, Francisco Carreiro da Costa, que nos
deixou um legado que nos deve
orgulhar a todos nós, lagoenses
de gema.
Terminamos, pois, hoje, como
começámos: homenageando.
Neste caso, homenageando dois
poetas populares cá da terra:
José Francisco da Costa Pires e
João Silvério Almeida Sousa.
A poesia popular é a vertente
dura e mais assídua da literatura
lagoense, conseguimos constatar.
Os poetas populares, com a sua
aprendizagem que passa, muitas
vezes, de geração em geração,
em lições faladas e com muito
treino, surgem como um eixo
fundamental da literatura aço-

riana e la- dosismos, labutas do povo e na
goense, sendo natureza, já tendo um livro publique, sem a cado, que está disponível a todos
sua rima e o os lagoenses interessados, intituseu
verso, lado “O Meu Rosário de Sauperdia-se boa dade”.
parte da gePara além de José Francisco da
nuinidade e Costa Pires, também João Silvério
autenticidade Almeida Sousa cultiva a nobre
a ç o r i a n a s arte de versar com a rima intronessa mesma metida. Este nasceu na freguesia
literatura: pois de Santa Cruz, no dia 7 de dezemo povo aço- bro de 1952, sendo ﬁlho de Antóriano
fala, nio de Sousa Carroça e de
também, na Diamantina do Espírito Santo
sua linguagem Almeida.
que,
como
Com os estudos feitos – obtodas as ou- tendo a quarta classe -, optou,
tras, é poé- mais tarde, já em idade adulta,
tica, sem ser por emigrar para o estrangeiro,
erudita. E há permanecendo 14 anos nos Estaque saber ver- dos Unidos e 6 anos no Canadá.
sar – bem Regressando à sua ilha natal,
com simplici- São Miguel, ﬁxa-se na sua freguedade, tão sim- sia de origem, Santa Cruz, à qual
ples e ímpar que é o povo dedicou os seus dois livros já puaçoriano em si, descendente di- blicados: “Elogios a Santa Cruz”,
reto da natureza.
em 2011, e “Homenagem a AntóNascido na freguesia de Nossa nio Augusto da Ponte Borges”,
Senhora do Rosário, José Fran- publicado em 2014, pela Junta de
cisco da Costa Pires desde cedo Freguesia de Santa Cruz.
começou a dedicar-se à arte de
Devemos, também a estes dois
versar, sabendo-se que o fez com nossos poetas, prestar a mais
o intuito de fugir à vida monó- profunda homenagem por mantona e solitária a que estava su- terem, a par do Diário da Lagoa,
jeito.
viva uma herança que nos é tão
Premiado, em 1963, pela Emis- preciosa: a poesia do povo, a
sora Recreativa do Uíge, Car- poesia popular (que é como
mona, Angola, ganhou impulso quem diz: a voz do povo que
no mundo da poesia.
fala!).
Em 1969 emigrou para os EstaDL/JTO
dos Unidos, radicando-se em
New Bedford, onde continuou a
sua obra descrita como “procurando a todo o
Foto: DR
instante dar-nos
uma ideia vida e
verdadeira do
povo açoriano e,
muito particularmente,
do
seu meio ambiente”.
Com um estilo
enquadrado “no
verso rimado, o
qual ﬂui com notável facilidade”,
a sua inspiração
é, mais frequentemente,
baseada em temas
religiosos, festas
populares, sau- João Silvério Almeida Sousa
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Legalmente Falando

O espaço que aqui se apre-

senta resulta em parte, da necessidade de melhor informar os
leitores sobre matérias que eventualmente lhes possam interessar.
Pretende -se de forma simples
e objetiva tratar de questões legais do dia a dia, dúvidas que poderão se dissipar com uma breve
leitura no intervalo para o café!

HERANÇA - Património
onerado com dívidas
De um modo geral, aceitar

uma herança tem por efeito o aumento do património do herdeiro
que a recebe, consoante o valor
dos bens que são herdados.
Contudo, nem sempre tal sucede desta forma, pois aceitar
uma herança também pode signiﬁcar aceitar as dívidas, ónus e encargos que oneram essa mesma
herança.
Da mesma maneira que os bens
deixados passam para os herdeiros, as dívidas contraídas também
se transmitem para os herdeiros,
salvo as restrições e exceções consagradas na lei.
Antes de aceitar a herança ou
participar do uso desses mesmos
bens, deverá o herdeiro legitimo
se acercar dos ónus, encargos e dívidas que oneram tais bens e demais dívidas deixadas, de modo a
constatar se é do seu interesse
aceitar a herança que lhe foi deixada ou, pelo contrário, repudiar
ou renunciar à mesma.
Uma nota importante prendese com o facto de, se o herdeiro
utilizar uma parte da herança,

nem que seja a título de usufruto,
assume-se que aceitou a herança
e que desta forma aceita também
os ónus e encargos que acompanham tais bens.
No entanto e caso se veriﬁque
aceitação da herança ou presunção da sua aceitação que decorre
da utilização dos bens que compoêm a massa da herança, o limite
da responsabilidade do pagamento das dívidas é precisamente
o valor dos bens herdados, devendo o herdeiro fazer prova da
insuﬁciência de bens ou do valor
destes para pagamento desses
créditos, os quais passam a constituir fundo perdido.
Ninguém pode ser obrigado a
pagar dívidas que não contraiu,
contudo poderá ter de fazê-lo caso
aceite bens em que o seu valor supere ou iguale as dívidas existentes que oneram a massa da
herança.

Hélder Pimentel Medeiros
Advogado
helderpimentelmedeiros@gmail.com

Espaço de divulgação lionística do LCL foi distinguido
e honrar o seu legado de
A Associação Internacional nidade
Serviço.

de Lions Clubes distinguiu o EDL –
Espaço de Divulgação Lionística do
Lions Clube de Lagoa (Açores), no
âmbito das comemorações mundiais do Centenário do Lionismo.
O reconhecimento atribuído é
prateado e corresponde ao nível 2
que contempla projetos de dimensão média, nomeadamente, a requaliﬁcação de um espaço público,
como é o caso.
O objetivo é aumentar a visibilidade do Lions Clube na sua comu-

Os projetos de Legado comemoram o Centenário do Lionismo no
Mundo, deixando à comunidade
uma marca duradoura do Serviço
Lionístico prestado. O EDL– Espaço
de Divulgação Lionística do Lions
Clube de Lagoa (Açores) pretende
assim, aﬁrmar-se como um espaço
para memória futura dos mais relevantes acontecimentos realizados pelos Lions no Concelho de
Lagoa.
LCL
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Fórum para a Cooperação Cultural, Educativa e
Económica permite partilha entre vilas e cidades
geminadas com a Lagoa - Açores

Cerca de uma centena de pessoas estiveram durante uma semana na ilha de São Miguel no âmbito deste Fórum.

O Cineteatro Lagoense, na fre-

guesia de Nossa Senhora do Rosário, recebeu o Fórum para a
Cooperação Cultural, Educativa e
Económica, cujo propósito passa
pelo reforço de identidades, impulsionando a interculturalidade e
celebração de 23 anos de geminações entre a cidade de Lagoa e outras autarquias.
O fórum decorreu dia 19 de
junho, com a presença das nove
cidades e vilas geminadas com a
Lagoa.
Para a presidente da Câmara
Municipal de Lago, este encontro
foi uma oportunidade única que
conseguiu juntar todas as geminações na mesma altura, defendendo que os Açores abrem-se
cada vez mais ao mundo.
As geminações servem para o
desenvolvimento de um projeto
que passa pela partilha de experiência, colaboração e conhecimento tanto a nível cultural, como
educativo e económico. De forma
a desenvolver as relações lusófonas, a Lagoa está geminada com:
Sainte Thérese no Canadá, Bristol,
Dartmouth, Rehoboth, New Bedford e Taunton, nos Estados-Unidos da América, Lagoa no Algarve,
Biguaçu em Florianópolis, no Brasil, Santa Cruz na ilha de Santiago
em Cabo Verde e desde o dia 20

de junho, com Fairhaven nos Estados-Unidos.
“Ao longo destes anos e, de
forma pontual, temos desenvolvido atividades com as diferentes
vilas e cidades e, hoje, uma vez
mais e de forma global, temos a
oportunidade única de reforçar a
nossa ligação, ﬁrmando o intercâmbio entre os governos locais
envolvidos e de interesse para
todas as comunidades aqui representadas”, referiu Cristina Calisto.
Presente neste Fórum esteve o
Diretor Regional das Comunidades
que salientou toda a importância
dos intercâmbios com as diversas
autarquias, que fortalecem as relações com os Açores e reforçam o
papel de proximidade com as comunidades, nomeadamente graças a ligações afetivas e culturais.
Por outro lado, Paulo Teves, relembrou que estes encontros permitem projetar os municípios além
do seu espaço geográﬁco, proporcionando momentos enriquecedores e frutuosos e isso, sem
esquecer, a divulgação do arquipélago açoriano como destino turístico.
Por seu turno, Carlos Silva, presidente da Câmara Municipal de
Santa Cruz, da ilha de Santiago,
em Cabo Verde, aﬁrmou a relevância da geminação com a Lagoa, por
ambas as autarquias defenderem

pontos comuns de desenvolvimento, nomeadamente, no que
diz respeito às áreas de negócio da
pesca, agricultura e turismo. Para
Carlos Silva, esta jovem geminação
de quatro anos, tem que ser mais
dinamizada, de forma a tornar os
povos mais seguros, sendo que
este Fórum permite a partilha do
conhecimento, onde a amizade
sairá mais reforçada.
De salientar que uma comitiva

Fotos: CML

de mais de 60 pessoas da Lagoa do
Algarve, descolou-se a Lagoa dos
Açores, num intercâmbio que iniciou no ano transato, onde os
lagoenses da ilha de São Miguel levaram as suas tradições, nomeadamente religiosas, com as sopas
do Divino Espírito Santo, até Lagoa
do Algarve.
Para Anabela Simão, vereadora
da Câmara Municipal de Lagoa (Algarve), esta iniciativa da Câmara

Municipal de Lagoa (Açores) é memorável e notável, permitindo reforçar os vínculos entre ambas as
geminações.
As duas cidades lagoenses, do
Algarve e da ilha de São Miguel,
estão geminadas desde 2008, festejando em 2018, 10 anos de uma
relação de profunda amizade, com
uma maior proximidade e desenvolvimento dos municípios, graças
a diversas reuniões e atividades
entre as entidades.
Anabela Simão recorda saudosamente, o momento “inesquecível” de partilha cultural e religiosa,
em maio de 2017, com a ida dos
lagoenses de São Miguel ao Algarve, salientando que os laços de
irmandade e de amizade, vão mais
longe e chegam à sociedade civil,
nomeadamente com o intercâmbio educacional e receção de jovens algarvios à Lagoa – Açores.
Assim, a cidade de Lagoa (Açores) recebeu os lagoenses do
Algarve e para além de vários funcionários desta autarquia, a acompanhar, veio dois grupos, o Grupo
Folclore do Calvário e o Grupo de
Cantares Fonte Nova.
Durante uma semana, a comitiva do Algarve, teve a oportunidade de conhecer a ilha de São
Miguel, com as suas tradições, cultura, gastronomia e paisagens,
mas também de divulgar a sua cultura musical e gastronomia.

Só de Lagoa (Algarve) foram 60 pessoas que viream até Lagoa (Açores)

Fotos: DL
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Jantar Algarvio juntou gastronomia e tradição musical
Oprimeiro Jantar Algarvio, rea-

lizado no Porto dos Carneiros, na
Lagoa, juntou as duas cidades
irmãs, Lagoa do Algarve com a
Lagoa de São Miguel, naquele que
foi um verdadeiro momento de
união e partilha, juntando a gastronomia às tradições musicais.
Xerém, cataplana de peixe, bolo
de amêndoa e gila, acompanhando o vinho de Lagoa (Algarve), foi a deliciosa gastronomia
servida dia 22 de junho, no Jantar
Algarvio, organizado pela autarquia lagoense dos Açores e confecionado por cozinheiras do
Algarve, numa preparação que
durou cinco horas a cozinhar.
Numa mistura de produtos açorianos com sabores e tradições
algarvias, foram servidas refeições
para mais de 800 pessoas e para
além da gastronomia, o convívio
passou também pela tradição musical com a atuação do Grupo de
Cantares Fonte Nova, Grupo Folclore do Calvário, ambos da Lagoa
do Algarve e o Grupo Folclórico
Grujola, Grupo de Cantares Tradicionais de Santa Cruz, representaram a Lagoa de São Miguel.
De salientar que este Jantar Algarvio decorreu no âmbito do

Fórum para a Cooperação Cultural, Educativa e Económica, que
decorreu do dia 19 a 25 de junho
e onde a Lagoa recebeu os representantes autárquicos das 10 vilas
e cidades geminadas.
“Neste momento há aqui uma
certa confusão do que é que vai
acontecer porque estamos todos
a convidar-nos uns aos outros e
uns querem ir para Cabo Verde,
outros querem vir cá, portanto naturalmente que isto está a decorrer no auge deste acontecimento,
agora vamos nos sentar e vamos
pensar e delinear a estratégia do
próximo ano”, explicou Cristina
Calisto, confessando que este momento de confraternização será
para repetir.
Por seu turno, para Anabela
Simão, vereadora da Câmara
Municipal de Lagoa, no Algarve,
este jantar foi um verdadeiro sucesso, aﬁrmando que toda a gente
quis aproveitar e provar um bocadinho dos sabores algarvios.
Em forma de balanço deste convívio semanal entre todas as geminações, Anabela Simão adiantou
que tem sido uma semana muito
equilibrada e agradável, permitindo aprofundar as relações entre
cada país.

Mais de 800 pessoas provaram os sabores algarvios, em pleno Porto dos Carneiros.

Fotos: DL/CML

Lagoa assinou o seu 10º protocolo de geminação
A autarquia lagoense, ao

Cristina Calisto e Charles K Murphy na assinatura do protocolo.

Fotos: DL

longo de 23 anos, tem vindo a
celebrar a sua irmandade com
várias vilas e cidades, entre os
Estados Unidos da América, Canadá, Cabo Verde e o Continente, contando atualmente
com 10 geminações.
No dia 20 de junho, numa Assembleia Municipal extraordinária, foi aprovada por
unanimidade a celebração
dessa geminação, cuja assinatura do drotocolo de geminação
com Fairhaven (EUA), aconteceu logo após a reunião, no Edifício dos Paços do Concelho,
entre Cristina Calisto e Charles
K Murphy, respectivamente,
presidente da Câmara Municipal de Lagoa e Selectman de
Fairhaven, Massachusetts nos
Estados Unídos da América.
Este protocolo de geminação
está integrado no Fórum para a
Cooperação Cultural, Educativa
e Económica, que decorre do
dia 19 a 25 de junho e visa o reforço de identidades, passando
pela partilha de conhecimentos

tanto a nível cultural, como
educativo e económico, entre
as diversas geminações.
Para a autarca lagoense, a geminação com Fairhaven fazia
todo o sentido, por haver laços
que deviam de ser fortalecidos,
principalmente por nesta cidade ter muitos emigrantes lagoenses . Estas duas cidades,
para além das semelhanças em
termos de pesca, de proximidade e ligação ao mar, também
têm em comum as questões religiosas, nomeadamente com a
festa em honra de Nossa Senhora dos Anjos, que habitualmente conta com a participação
do pároco de Água de Pau, em
Fairhaven.
“Com a assinatura deste protocolo de geminação é o primeiro passo de um conjunto de
relações que vamos estabelecer, não só do ponto de vista
cultural como educativo, e também do ponto de vista do desenvolvimento
económico”,
aﬁrma Cristina Calisto ao Jornal
Diário da Lagoa.
Por seu turno Charles K

Murphy, salientou toda a sua
satisfação com este protocolo,
referindo desejar um intercâmbio entre os alunos lagoenses e
de Fairhaven, adiantando que
esta geminação é na realidade a
criação de uma família entre as
duas cidades.
De salientar, que a Lagoa,
conta já com 10 geminações,
sendo o concelho dos Açores
com mais cidades geminadas,
nomeadamente com: Sainte
Thérese no Canadá, Bristol,
Dartmouth, Rehoboth, New
Bedford, Taunton e Fairhaven
nos Estados-Unidos da América,
Lagoa no Algarve, Biguaçu em
Florianópolis, no Brasil e Santa
Cruz na ilha de Santiago em
Cabo Verde.
Esta geminações permitem
impulsionar a interculturalidade, desenvolver diferentes
projetos, partilhar experiências,
colaborações e conhecimentos,
mas principalmente desenvolver relações lusófonas.
DL/AS

Página 10

OPINIÃO/ SAUDE

VOZ DO PASSADO - A IMPRENSA
LAGOENSE ANTIGA | 09

Por: RoberTo MedeirOs

Hoje damos conta de alguns segmen-

tos de notícia que mereceram destaque
num dos 13 jornais editados antigamente
no concelho de Lagoa. Trata-se de “A SEMANA” tido como «órgão de defesa dos
interesses do concelho» de Lagoa e que
teve como seu proprietário, director e editor António C. Almeida. Tinha redacção na
rua João Chagas, 19 na Vila da Lagoa.

Uma justa Homenagem da Banda «Estrela d’Alva»
Em Fevereiro passado a Banda «Estrela
d’Alva» apreciado organismo musical da
freguesia de Santa Cruz, a quando da habitual comemoração do aniversário da sua
inauguração, num preito de gratidão que
bastante a digniﬁcou e na nítida compreensão dos seus deveres associativos,
prestou uma justa homenagem à memória
de dois ilustres ﬁlhos desta vila, srs. Padre
João José Tavares Canário e Manuel José
Tavares Canário, respectivamente fundador e seu primeiro presidente, descerrando solenemente na sala de ensaios os
retratos dos homenageados, que que encontravam dependurados na parede fronteira à entrada, sob um artístico docel de
damasco. Associando-nos a tão merecida
homenagem, felicitamos a Banda «Estrela
d’Alva» pela sua feliz iniciativa.
[A Semana de 1 de Abril de 1936]

Factos & Comentários | Clube Recreativo
LIRA DO ROSÁRIO
Consultada a opinião de alguns sócios
deste Clube, que é também a nossa, foinos sugerida a ideia de solicitarmos, por
intermédio deste jornal, à activa Direcção
da Lira do Rosário, a aquisição de um aparelho de rádio, que viesse dar uma nota de
modernismo, de progresso e de elegância,
àquele confortável Clube.
A Lira do Rosário usufrui, actualmente,
uma desafogada situação ﬁnanceira, graças à boa e metódica orientação seguida
pela sua Direcção e, portanto fácil lhe será
satisfazer aos expressos desejos da maior
parte dos seus sócios.
Aqui deixamos exarado o alvitre, certos
de que não será olvidado.
ESTRELA D’ALVA

O concerto que esta Banda tencionava
dar terça-feira passada, no Coliseu Avenida, como havíamos noticiado, ﬁcou
transferido para o próximo dia 12 do corrente mês de Maio de 1936. A Estrela
d’Alva executará por essa ocasião o seguinte programa:
Hino da Banda Estrela d’Alva | Marcha sinfónica por J. Gigante
Eymond Overture por Beetoven | A Glória
da Rússia por Jakow
Lágrimas e Sorrisos Marcha sinfónica tripoli por Angelo d’Amaral.

TEATRO AMARAL
No écran desta confortável casa de espectáculos foi exibido, terça-feira passada
o soberbo ﬁlme sonoro “Tarzan e a Companheira” , maravilhosa ﬁta com arrojados
trabalhos de acrobacia pelo grande atleta
ex-campeão de natação, Johnny Weissmuler.

RECLAMAÇÕES. . .
Os moradores das ruas por onde se faz
o maior trânsito de automóveis pedemnos que, por intermédio deste jornal, solicitemos da digna Comissão Administrativa
da Câmara Municipal desta vila da Lagoa,
a ﬁneza de mandar regar essas ruas, que
se tornam insuportáveis com as nuvens de
pó que se levanta à passagem daqueles
veículos, chegando o pó a penetrar nas
casas pelas frinchas das portas e janelas.
Esperamos que a ilustre Edilidade tome
na devida consideração este justo pedido.
-- Pedem-nos também que levemos ao
conhecimento de quem compete, aﬁm de
tomar as devidas providências, do mau
costume, já hoje convertido em abuso, de
se fazerem de algumas ruas desta vila galinheiro e secadoiro de milheiros, o que dá
uma impressão, muito desagradável de
falta de asseio.
[A Semana 10-5-1936]

Gazetilha
Ontem vi atrapalhado
O Policarpo Machado
Morador na atalhada
Por querer pagar a renda, Ao Bonifácio da
Tenda,
Que se acha atrasada.
Deu voltas à mioleira,
Examinou a carteira
E tornou-se de cores mil.
Não encontrava um escudo
Nem grado nem miúdo,
Nenhum misero ceitil.

Pediu então ao Machado
Que lhe fosse perdoado,
Pelo menos mais uma vez
Que jurou e que jurava,
Que sem falta lhe pagava,
Tudo no próximo mês.
[JODUBO -- A Semana 8-4-1936]
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HEPATITE A

Dr. João Martins de Sousa
Delegado de Saúde de Lagoa

Nos últimos meses e a par com outras

doenças, os serviços de saúde têm emitido
alertas sobre a hepatite A. Em Portugal até
maio de 2017 foram notiﬁcados 242 casos
de hepatite A. Aproveito este espaço para
esclarecer os leitores sobre este assunto.
Por deﬁnição hepatite é toda e qualquer inﬂamação do fígado que pode ser assintomática, por vezes a pessoa só sabe, por
acaso, através de análises laboratoriais, ou
pode manifestar-se de forma fulminante e
fatal, situação esta, mais frequente em formas agudas da doença.
As hepatites podem ser de origem viral
como são exemplos a hepatite A, B, C, entre
outras, de origem tóxica devido a medicamentos, álcool, etc. e devido a distúrbios
metabólicos. Embora com causas distintas
todas as hepatites levam à destruição das
células do fígado.
A hepatite A é uma infeção aguda, causada por um vírus designado por vírus da
hepatite A (VHA), esta infeção pode ser assintomática, subclínica ou resultar num
quadro agudo, cujos sinais e sintomas são:
febre, mal-estar, icterícia (coloração amarela da pele e conjuntivas), colúria (urina escura), astenia (falta de forças), anorexia
(falta de apetite), náuseas, vómitos e dor

abdominal. A frequência e gravidade dos
referidos sinais e sintomas dependem, geralmente, da idade do doente.
O principal modo de transmissão é por
via fecal-oral através da ingestão de alimentos ou água contaminados, ou por contacto
próximo com pessoas infetadas. Nesta perspetiva são considerados grupos de risco: familiares ou parceiros sexuais de pessoas
infetadas; pessoas que não estejam vacinadas ou que não tenham os anticorpos necessários; proﬁssionais de saúde; viajantes
para países menos desenvolvidos onde a
doença é endémica; toxicodependentes
que usam agulhas não esterilizadas; pessoas que trabalham na recolha e processamento de lixo e nos esgotos; homossexuais
masculinos; frequentadores e pessoal que
trabalha em instituições comunitárias, nomeadamente infantários, escolas, refeitórios, entre outras.
Existem várias medidas eﬁcazes na prevenção da hepatite A, estas medidas passam por uma higiene cuidada dos legumes,
frutas e verduras a serem consumidas, o
consumo de água potável e engarrafada,
evitando-se, portanto, a utilização de águas
potencialmente contaminadas, a lavagem
cuidada e frequente das mãos, utilização de
preservativo nas relações sexuais, não partilhar seringas e agulhas, evitar o consumo
excessivo de álcool, medicamentos e drogas. O acompanhamento nas consultas prénatal e de gravidez, bem como na consulta
do viajante para as pessoas que pretendem
viajar para América Latina, África e Ásia são
importantes no respetivo aconselhamento
e prevenção da transmissão da doença.
Para além das medidas referidas existe vacina anti hepatite A que deverá ser administrada sempre que a pessoa cumpra
determinados critérios de acordo com a
avaliação médica. Após prescrição da vacina
a pessoa deve dirigir-se ao Centro de Saúde
de Ponta Delgada a ﬁm de ser vacinada. A
vacina anti hepatite A é gratuita, de dose
única e confere imunidade permanente.
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Produtos de qualidade e simpatia conquistam o cliente

A equipa do Rei dos Queijos diariamente com um sorriso para o cliente.

O Jornal Diário da Lagoa des-

locou-se a Ponta Delgada para entrevistar Mário Bernardo, gerente
da empresa "O Rei dos Queijos" e
ﬁlho do proprietário da mesma,
de forma a perceber a história de
sucesso desta loja cujo principal
produto vendido é o queijo de São
Jorge.
A empresa "O Rei dos Queijos",
cuja loja situa-se no Mercado da
Graça, em Ponta Delgada, é familiar e emprega atualmente quatro
pessoas, sendo que dois atendem
diariamente o cliente na loja e os
restantes ﬁcam a gerir o
armazém.
Fundada por Carlos Bernardo há
39 anos, a loja "O Rei dos Queijos"
vende todos os produtos produzi-

nomeadados nos Açores,
mente: vinho, queijos, compotas,
conservas, pimentas de terra, chá,
biscoitos, pão e algum artesanato
fabricado no arquipélago açoriano.
De todos os produtos vendidos,
destaca-se o queijo de São Jorge e,
atualmente, o queijo das Flores
que tem conquistado muitos clientes, principalmente pela sua qualidade/preço. Semanalmente "O
Rei dos Queijos" vende uma tonelada de queijo.
Diariamente, muitos clientes deslocam-se ao mercado de forma a
comprar queijo e pão fresco,
porém a loja é frequentada por
muitos turistas, tendo ganho renome além fronteiras.
O segredo de sucesso desta loja

Fotos: DL

passa pela inovação, apostando na
qualidade dos produtos vendidos,
limpeza do espaço, preços atrativos, e sem nunca esquecer a simpatia do vendedor.
De forma a inovar e a atrair clientes, ao longo do ano são realizadas
várias atividades, nomeadamente
com a prova das bolachas açoria-

nas ou enfeitando a loja consoante as festas e épocas do ano,
passando atualmente pelo cenário
das festas de Santo António e de
São João.
“A pessoa chega aqui e quer
sempre ver coisas novas, não está
sempre a ver as coisas antigas.
Chega aqui e vê que a loja está
mais bonita com estes caixotes no
teto. Estão sempre a querer ver
coisas diferentes para não ser
sempre a mesma coisa”, explicou
Mário Bernardo ao Diário de
Lagoa.
A ideia das caixas de papelão
onde estão escritos vários países
surgiu de uma brincadeira que foi
ﬁcando. Na realidade, tratava-se
de demonstrar para onde eram
enviados os produtos açorianos,
tendo o cliente gostado da ideia e
querendo acrescentar sempre
destinos diferentes. Atualmente
"O Rei dos Queijos" envia produtos para Angola, França, Espanha,
Alemanha, Canadá, América e Portugal Continental.

“A crise também passou um
bocadinho por aqui, porque este
também não é um produto muito
barato. As pessoas estão sempre à
procura do queijo mais barato e
antes levavam 20 ou 30 euros de
queijo e agora estão a levar 10 a
15 euros. Costumava-se dizer que
se comia queijo com pão agora
comem pão com queijo”, salientou
o gerente da empresa "O Rei dos
Queijos".
No entanto, Mário Bernardo refere que o negócio tem vindo a
melhorar cada vez mais, sendo
que o espaço pequeno, e tendo
muitos clientes diariamente, por
vezes diﬁculta a recolocação dos
produtos.
“Aqui o espaço é o ideal. Já dizia
o meu avô: quando o espaço é pequenino tem rentabilidade,
quando aumentamos o espaço
perde qualidade”, aﬁrma.
"O Rei dos Queijos" já é considerado uma marca, onde as pessoas
já conhecem o mesmo como tal,
sendo que a loja recebe o queijo
sem este estar curado e a diferença acontece no tratamento especial dado ao mesmo.
Finalmente, Mário Bernardo recordou que "O Rei dos Queijos" foi
a primeira loja a aderir à Marca
Açores e que o sucesso da empresa passa pela qualidade dos
produtos a baixo preço, vendidos
sempre com simpatia e boa disposição.
DL/AS

10º aniversário da Delegação de Lagoa do Núcleo da Liga dos Combatentes

A Delegação da Lagoa do Núcleo da Liga

dos Combatentes de São Miguel, Açores, celebrou o seu 10º aniversário a 9 de junho,
num convívio que teve lugar no edifício da
Junta de Freguesia de Nossa Senhora do
Rosário, na Lagoa, onde está instalada a Delegação da Lagoa.
Para o presidente do Núcleo, Manuel Bran-

dão, este momento de festa serviu para recordar o que aconteceu há dez anos, sendo
que a delegação tem-se focalizado na ajuda
a várias famílias carenciadas.
Manuel Brandão lamenta o facto de muitos ex-combatentes não quererem fazer
parte “desta família”, de forma a poderem
apoiar e ajudar mais famílias necessitadas.
Presente nesta festividade também esteve

a presidente da Câmara Municipal de Lagoa
que saudou a forma dos combatentes trabalharem, sendo que conseguem manter o
convívio e amizade, salientando que é nos
momentos de maiores diﬁculdades que a
força e a união ﬁcam mais evidentes.
Por outro lado, a edil lagoense referiu que
o passado ajuda a ter consciência do presente e principalmente permite ter cautela
sobre o futuro, de forma a evitar cometer
os mesmos erros.
De salientar que a Delegação da Lagoa do
Núcleo da Liga dos Combatentes de São Miguel surgiu no dia 9 de junho de 2007, depois de já ter sido inaugurado o
Memorial aos Combatentes falecidos do
concelho de Lagoa, aliás, um monumento
pelo qual lutou José Fernando C. Sousa, responsável pela Delegação da Lagoa do
Núcleo.
A Delegação da Lagoa conta com uma dinâmica própria de aﬁrmação constante de
atividade.
DL/AS
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30 mordomias em louvor ao Divino Espírito Santo

Dorvalino Ventura e família no arranque da mordomia.

Dorvalino Ventura tem 58 anos

e acaba de completar a sua 30ª
mordomia, sendo atualmente o
mordomo mais antigo da Lagoa.
Iniciou as mordomias no Império
de São Pedro, na Freguesia de
Nossa Senhora do Rosário em
1981 e após ter regressado das
Bermudas, para onde emigrou, foi
mordomo no Império da Rua Formosa, cinco vezes.
No ano de 1987, Dorvalino Ventura lançou pela primeira vez na
Lagoa, as Sopas do Divino Espírito
Santo, na Freguesia de Nossa
Senhora do Rosário, com sopas
confecionadas à moda de Água
Retorta.
Vive na Freguesia do Cabouco
há 27 anos e é o Mordomo do
Império das Crianças do Corpo de
Deus, há 24 anos.
Foi Dorvalino Ventura quem, ano
após ano, conseguiu renovar este
Império do Cabouco, nomeadamente comprando uma Coroa
maior, bandeiras novas, sistema
de som, quadro de luz e loiça que
pertence ao Império.
Atualmente, a Coroa do Império
das Crianças do Corpo de Deus no
Cabouco possui 4000 euros que

poderão vir a ser úteis para o próximo mordomo na organização da
festa religiosa.
Com 30 mordomias, sendo mordomo 24 vezes no Cabouco, 5 no
Império da Rua Formosa e 1 vez
no Império de São Pedro, ambos
na Freguesia do Rosário, Dorvalino
Ventura é o mordomo com mais
mordomias do concelho de Lagoa.
Segundo este, o Espírito Santo
tem sempre uma Graça para lhe
oferecer, relembrando, com
grande emoção, vários acontecimentos que viveu e em que sentiu
a Graça do Espírito Santo.
“Estas coisas ﬁcam gravadas no
coração, o Espírito Santo é vivo, o
Espírito Santo gosta de estar connosco, logo que haja: paz, amor e
caridade”, aﬁrmou Dorvalino Ventura ao Jornal Diário da Lagoa.O
mordomo explica que a sua devoção pelo Espírito Santo dá-lhe
força, mesmo quando se sente
cansado ou aborrecido, tornandoo num homem novo, sem nunca
esquecer a bondade do mesmo.
“Nesta casa é tudo bem vindo.
Todos os anos, eu digo durante o
ano: o que eu dou não é meu, é
nosso. É a partilha. E a partilha é
isso que o Espírito Santo quer”,

refere Dorvalino Ventura relativamente ao Império das Crianças do
Corpo de Deus.
Dorvalino Ventura confessa já se
sentir cansado e desejar que outra
pessoa, mais jovem, ﬁque no seu
lugar de mordomo deste Império,
encontrando-se totalmente disponível para ajudar o próximo,
porém, ainda não apareceu ninguém para o substituir.
“De facto o Espírito Santo é vivo
e eu não brinco com Ele. Eu tenho
muito medo Dele, gosto muito
mas tenho medo, até porque se
eu não for para Ele aquilo que Ele
é e que precisa, talvez já tivesse
sido castigado e nem tivesse tido
o sucesso que tenho tido até
agora” salientou.
Dorvalino Ventura, durante 30
anos, conseguiu organizar vários
impérios no concelho de Lagoa,
recolher fundos para as festas
religiosas, coordenar as suas realizações e, no cumprimento da sua
promessa, admite assim ter recebido várias graças do Divino Espírito Santo.
DL/AS

Algumas imagens da coroação do Império das Crianças.
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Atividade da PSP - Esquadra de Lagoa
No âmbito da atividade policial re-

cordamos, 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.
31MAI2017 - Foi detido, um indivíduo do sexo masculino, de 35 anos de
idade, por condução de veículo, sob a
inﬂuência de álcool, com uma TAS de
2.00 g/l.
02JUN2017 - Foi detido um indivíduo

do sexo masculino, de 38 anos de
idade, por introdução em local vedado
ao público.
08JUN2017 - Foi detido por violência
doméstica, um indivíduo do sexo masculino, de 24 anos de idade, após ter
agredido a namorada.

I Festival de Caldeiradas de Peixe junta
pescadores de várias ilhas na Lagoa
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Freguesia de Nª Sª do Rosário

Leonel da Encarnação Diogo
Nasceu: 31-03-1940
Faleceu: 01-06-2017

Lagoa recebeu
exercício “d’Alagoa”

Foto: Gacs

O presidente do Serviço

Neste 1º Festival, foram servidas cinco diferentes caldeiradas de peixe.

Centenas de pessoas provaram os

cinco tipos de caldeiradas de peixe que
integraram o I Festival de Caldeiradas,
no âmbito das festas em honra de São
Pedro Gonçalves Telmo, que teve lugar
no Porto dos Carneiros, na Lagoa.
Foram cinco as associações de pescadores que marcaram presença, cada
qual com a sua caldeirada, desde logo
três da ilha de São Miguel, uma da ilha
Terceira e outra da ilha da Graciosa.
Em declarações ao Jornal Diário da
Lagoa, o Diretor Regional das Pescas
adiantou que este festival demonstra o
que é a pesca dos Açores, a diversidade
cultural e gastronómica. Luis Rodrigues
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diz que não há melhor forma de valorização dos produtos da pesca como
degustá-los.
Falando à margem deste evento, o Diretor Regional realçou ainda o facto de
haver a relação entre diversas associações, entre vários portos e pescadores,
sendo este o caminho certo.
Também o Presidente da Federação
de Pescas dos Açores, mostrou o seu
orgulho pela presença de várias associações a representar o que de melhor
o mar dos Açores tem.
Gualberto Rita deixou ainda o desaﬁo
para a continuidade deste festival, com
a garantia de no próximo ano haver a
participação de mais associações,
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quiça, com a participação das nove
ilhas dos Açores.
Recorde-se que marcaram presença
neste festival de caldeiradas de peixe
cinco associações: a Associação de Pescadores da Graciosa, da Terceira, de
Rabo de Peixe, da Ribeira Quente e da
Lagoa.
Algumas das pessoas que marcaram
presença neste evento, e ouvidas pela
nossa reportagem, foram destacando
o gosto de cada caldeirada, sendo que
cada qual retrata bem a gastronomia
açoriana e o seu próprio tempero.
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Regional de Proteção Civil
e Bombeiros dos Açores
(SRPCBA) fez um balanço
muito positivo do Exercício de grande escala
“d’Alagoa”, realizado na
Lagoa, realçando a “cooperação entre as várias
entidades e a preocupação para com a segurança
do evento”.
O exercício d’Alagoa teve
lugar na freguesia da
Ribeira-chã, no concelho
da Lagoa e o simulacro
constou de um acidente
rodoviário entre três viaturas, de onde resultaram
cerca de 50 vítimas, envolvendo diversas áreas de
intervenção, tais como,
socorro e desencarceramento, busca e salvamento
terrestre
e
marítimo e socorro a vítimas politraumatizadas,
sendo que os objetivos
desta ação passaram por
testar o sistema de notiﬁcações automáticas do
SRPCBA e a Rede Integrada de Telecomunicações de Emergência,

treinar os efetivos dos corpos de bombeiros da Ilha
de São Miguel assim como
treinar a resposta dos diferentes agentes de proteção civil em situações de
acidente multivítimas.
Para além dos Corpos de
Bombeiros da ilha de São
Miguel, que estiveram
presentes com cerca de 60
elementos, participaram
também nesta ação a
Guarda Nacional Republicana, Polícia de Segurança
Pública, Autoridade Marítima, Polícia Marítima, a
Direção Regional da
Saúde, Direção Regional
do Turismo, Direção Regional das Obras Públicas
e Comunicações, Instituto
de Segurança Social dos
Açores e Serviços de Estrangeiros e Fronteiras.
Este exercício contou
ainda com a colaboração
da CML, com os agrupamentos de escuteiros nº
1290 e 96, de Santa Cruz e
do Rosário, respetivamente, assim como com a
Associação Juvenil do
COD.

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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Carneiro (21/3 a 20/4)

A vida afetiva depende essencialmente do autocontrolo e equilíbrio pessoal,
portanto, evite controvérsias desnecessárias.
A nível proﬁssional evolua na sua carreira,
entretanto, avalie o parecer dos seus superiores e não se precipite em tomadas de decisão.

A vida afetiva marca uma fase excelente para renovar a sua relação.
Não tenha receio de expressar os seus sentimentos.
A nível proﬁssional pode concretizar os
seus planos, a partir de uma atitude serena
e persistente na maneira como aborda as
questões.

A vida afetiva impulsiona conquistas entusiasmantes e momentos de grande
satisfação. Aproveite para transformar a relação amorosa.
A nível proﬁssional estabeleça uma maior
comunicação, podendo assim apresentar
ideias e chegar a consensos uteis à evolução
na carreira.

A vida afetiva instável obriga a
analisar racionalmente todas as situações e
procure discutir as suas ideias com serena
lucidez.
A nível proﬁssional conheça todas as suas
potencialidades, invista no conhecimento e
promova ao máximo o seu poder de concentração.

A vida afetiva evolui positivamente a partir de um comportamento sem
preconceitos e baseado na sensibilidade
compreensível.
A nível proﬁssional poderá contar com
uma grande energia e capacidade de trabalho, elementos uteis à realização dos seus
projetos.

A vida afetiva reﬂete a necessidade de desenvolver novas amizades que
tragam satisfação e possibilitem renovar as
suas energias.
A nível proﬁssional os conhecimentos adquiridos no passado serão particularmente
úteis se pretender iniciar um novo projeto.

A vida afetiva precisa de ser pensada com lucidez e analise racionalmente a
qualidade dos seus relacionamentos mais
recentes.
A nível proﬁssional, apesar de algumas
contrariedades, conseguirá contornar todos
os obstáculos e reverter as situações a seu
favor.

Gémeos (22/5 a 21/6)

Caranguejo (21/6 a 23/7)

Labirinto: Descubra o caminho correto.

Leão (24/7 a 23/8)

A vida afetiva provocará algumas
situações que permitem demonstrar, de
forma concreta, os seus conhecimentos e
nobreza de carater.
A nível proﬁssional aproveite a conjuntura
favorável para cultivar o diálogo conciliador
e poderá contar com apoios importantes.
Virgem (24/8 a 23/9)

Soluções do passatempo do mês de junho de 2017

Balança (24/9 a 23/10)

A vida afetiva confere novas motivações que obrigam a reﬂetir sobre uma
possibilidade de mudança no rumo da sua
relação amorosa.
A nível proﬁssional evolua na carreira corajosamente e com argumentos fundamentados pela logica, de forma a atingir os
objetivos.
Touro (21/4 a 21/5)

Descubra as dez diferenças.

Página 15

A vida afetiva indica uma época de
grande motivação e, a ﬁrmeza aliada à autoconﬁança, vai elevar a sua autoestima a
grandes realizações.
A nível proﬁssional as oportunidades de
mudança, no trabalho, poderão oferecerlhe uma nova tranquilidade ao seu “espírito”.

Escorpião (24/10 a 22/11)

Sagitário (23/11 a 21/12)

Capricórnio (22/12 a 20/1)

Aquário (21/1 a 19/2)

A vida afetiva deve ser desenvolvida com profundidade e coerência de sentimentos, de forma a estabilizar com
sucesso a relação.
A nível proﬁssional contenha os seus impulsos, pois, poderá criar situações de conﬂito. Não está num período muito favorável
para impor ideias.
Peixes (20/2 a 20/3)

A vida afetiva progride favoravelmente, entretanto, procure manifestar a
sua sensibilidade e capacidade de compreender as pessoas envolventes.
A nível proﬁssional, conﬁantemente, não
faça cedências exageradas e não garanta
nada que mais tarde não possa cumprir.

LOCAL / PUBLICIDADE
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No Porto dos Carneiros, na Lagoa, cumpriu-se a tradição, com a realização das festividades em Honra de São Pedro Gonçalves Telmo.

Marcha “Os Quiridos” desfilou na edição
2017 das Sanjoaninhas, na ilha Terceira
A Associação Criativa e

Promotora de Eventos Culturais “Os Quiridos”, da freguesia de Água de Pau,
concelho de Lagoa, deslocou-se até à ilha Terceira
para participar no desﬁle de
marchas populares, no âmbito das Sanjoaninas 2017.
O ponto alto das festividades foi a noite de marchas
de São João, no dia 23 de
junho, sendo que “Os Quiridos” desﬁlaram com 84
marchantes e serão acompanhados pela Banda Filarmónica de Santa Bárbara da
ilha Terceira.
A apadrinhar esta marcha
estará Cristina Calisto, presidente da Câmara Municipal
de Lagoa, assim como João
Baganha Cabral, presidente
da associação e responsável
pela marcha.
“Os Quiridos” levaram a
marcha que teve como tema
Pub.

musical: Angra Cidade Jóia
Menina, que tem letra de
João Baganha Cabral e o arranjo musical de Aquiles
Preto. A coreograﬁa é de
Ana Vitoria Cabral e Paula
Cabral.
A associação “Os Quiridos” levou assim o nome da
freguesia de Água de Pau e
do concelho de Lagoa até à
ilha Terceira, juntando-se a
este momento festivo, que
pretende divulgar a tradição,
cultura e gastronomia. Contudo, esta deslocação, só foi
possível, face a diversos
apoios conseguidos junto da
autarquia e de alguns patrocinadores, assim como à boa
vontade dos marchantes,
que entre jantares e venda
de rifas, juntaram dinheiro
para as despesas desta deslocação.
De salientar ainda que,
além desta deslocação à Terceira, a marcha lagoense já

atuou, nomeadamente na a união, o convívio e o “exnoite do dia 28 de junho, nas travasar de um povo que
Festas de São Pedro, na trabalha para viver e não
Ribeira Grande, no dia 29, vive para trabalhar”.
nas Verbenas de São Pedro,
DL/AS
no Relvão em Ponta Delgada, e por último, no festiFotos: CMAH
val de marchas dos
Arrifes, onde terá
novamente oportunidade de confraternizar com a
marcha oﬁcial de
Angra do Heroísmo.
A ocasião também foi de partilha
entre as duas autarquias, de Angra do
Heroísmo e de
Lagoa, dando a
conhecer os valores
culturais de ambas.
Os Quiridos participaram assim num
evento marcante
tanto a nível local,
como regional e nacional que defende Marcha “Os Quiridos” de Água de Pau, na sua atuação ao longo da Rua da Sé.
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