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Os leitores mais assíduos da BE da EBI de Água de Pau e os
seus livros favoritos – Ano Letivo 2016/17

Ao longo do ano letivo
2016/17, os alunos da EBI
de Água de Pau visitaram,
por diversas vezes, a Biblio-
teca Escolar, tendo feito uso
do empréstimo domiciliário
como meio para aumentar
os seus hábitos de leitura.

No 1º Período, de todos
os discentes da escola,
aqueles que mais requisi-
ções efetuaram foram os
que seguem: Miguel Vieira,
da turma A do 1º ano, com
17 requisições; Isabel
Valente, da turma D do 2º

ano, com 17 requisições;
Romina Couto, da turma F
do 3º ano, com 9 requisi-
ções, Matias Raposo, da
turma I do 4º ano, com 21
requisições; Matilde Ga-
lego, da turma A do 5º ano,
com 3 requisições; e Fran-
cisco Almeida, da turma B
do 9º ano, igualmente, com
3 requisições. Deste con-
junto, deu-se particular
destaque ao aluno Matias
Raposo como o leitor mais
da biblioteca, uma vez que
foi aquele que mais requisi-
ções efetuou no 1º período.

No 2º Período, a BE deu,
novamente, destaque aos
alunos que mais requisições
efetuaram: Isabel Valente,
da turma D do 2º ano, com
14 requisições; Hélder
Pacheco, da turma I do 4º
ano, com 11 requisições;
Ana Maria Almeida, da
turma D do 2º ano, com 10
requisições; e Martim Trin-
dade, da turma I do 4ºo
ano, com 9 requisições. No
2º ciclo, as alunas Paula
Correia e Ana Rebelo, da

turma 5º A e Ana Correia do
6º A foram aquelas que
mais leram. No 3º ciclo,
destacaram-se as alunas
Catarina Tavares, da turma
B do 7º ano, Sabrina Pires,
da turma B do 8º ano, e Ana
Pereira, da turma C do 8º
ano. Do conjunto de todos
os discentes, a aluna Isabel
Valente foi eleita a leitora
mais da biblioteca, uma vez
que foi aquela que mais
requisições efetuou no 2º
período.

Em relação aos livros
e autores requisitados,
destacou-se, de um
modo geral uma prefe-
rência por contos. No
1º ciclo A girafa que
comia estrelas, de José
Eduardo Agualusa, e os
Ciclos de Mariana
Magalhães e Cristina
Quental encontraram-
se entre os livros mais
lidos; A Fada Oriana,
de Sophia de Mello
Breyner Andersen e O
principezinho, de Saint-
Exupéri foram os favo-

ritos dos alunos do 2º
ciclo; enquanto que os
livros O Alienista, de
Machado de Assis e
Auto da Barca do
Inferno, de Gil Vicente
foram os mais requisi-
tados junto dos alunos
do 3º ciclo

Relativamente aos li-
vros e autores requisi-
tados, manteve-se, de
um modo geral uma
preferência por contos.
No 1º ciclo, o autor
mais lido foi Guerra
Junqueiro. No 2º ciclo,
os livros mais lidos
foram A Viúva e o
Papagaio, de Virginia
Woolf, Eu sou o má-
ximo, de Rose Wilkins,
e A vida mágica da se-
mentinha, de Alves
Redol. Os livros O gato

malhado e a andorinha
Sinhá, de Jorge Amado,
O meu pé de Laranja
Lima, de José Mauro
de Vasconcelos, As gé-
meas – o terceiro ano
em Santa Clara, de
Enyd Blyton, A abó-
boda, de Alexandre
Herculano e O Cava-
leiro da Dinamarca, de
Sophia de Mello Brey-
ner Andersen, foram os
mais requisitados junto
dos alunos do 3º ciclo.

Por último, no 3º Pe-
ríodo, foram destacados
entre os leitores mais assí-
duos:  os alunos Neusa
Silva, da turma 2ºD (8 re-
quisições); António Cabral,
da turma 3ºF (8 requisi-
ções); Hélder Pacheco, da
turma 4ºI (5 requisições); e
Gonçalo Machado da
mesma turma e com o
mesmo número de requisi-
ções; no 2º ciclo, as alunas
Vanessa Machado, Matilde
Galego e Marta Couto, da

turma 5ºA, requisitaram 2
livros; e, por último, no 3º
ciclo, salientou-se a aluna
Jessica Craveiro, da turma
8ºC, que requisitou três li-
vros durante o período em
questão.

No que diz respeito
às preferências dos
alunos, os contos e os
livros da autoria de
Carlos Coelho de oli-
veira constituíram a
preferência dos alunos
do 1º ciclo; no 2º ciclo,
destacaram-se os livros
da autoria de Ilse Losa
(O Princípe Nabo), An-
tero de Quental (As
fadas) e Susana Teles
Margarido (Luna e as
fantásticas ilhas dos
Açores). Por último, no

3º ciclo, salientaram-se
as obras Este livro que
vos deixo, de António
Aleixo, e  Os filhos da
droga, de Christiane F.

Assim, no final do ano
letivo, a equipa da BE
aproveita para felicitar,
de modo mais particu-
lar, os seus leitores
mais assíduos, fazendo
votos de que leiam
muito durante as férias
escolares e regressem
(sempre) à BE….

Fotos: EBI Agua Pau

Foto: DL
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Apresentados resultados do projeto
de Intervenção Comunitária e 
Sucesso Educativo na Lagoa

“O sucesso educacional não é
uma questão de boa vontade”
Para o coordenador do projeto, o

professor José Ornelas, do Instituto Uni-
versitário de Ciências Psicológicas, So-
ciais e da Vida (ISPA), este percurso de
investimento e pesquisa necessitou,
para obter sucesso, da envolvência de
diferentes áreas fundamentais, nomea-
damente: Governo Regional, Câmara
Municipal de Lagoa, escolas, institui-
ções da comunidade e a família.

“O sucesso educacional não é uma
questão de boa vontade, é uma questão
científica de pesquisa, onde tudo deve
ser discutido em comunidade. O verda-
deiro desafio não é ter resultados du-
rante um ano letivo, o mais difícil é
manter esses resultados”, confessa José
Ornela.

Outro grande contributo que permitiu
o sucesso deste projeto foi a alteração
da relação entre as famílias e as escolas
que, neste caso concreto, envolveu vá-
rios parceiros ativos e 157 famílias. A
nível da Ação Social, a Comissão de Pro-
teção de Crianças e Jovens (CPCJ) teve
um papel mais abrangente e ativo nas
escolas.

Os diversos objetivos da Intervenção
Comunitária passaram por recentrar o
sucesso educativo como um desígnio da
comunidade, como também na envol-
vência dos recursos da comunidade, na
melhoria dos resultados quantitativos e
qualitativos dos estudantes e dos vários
papéis da comunidade na orientação e
focalização no sucesso educativo como
fator de mobilidade social e desenvolvi-
mento.

Para Fabíola Cardoso este projeto,
realizado no âmbito do ProSucesso,
possui principalmente três eixos: o foco
da qualidade das aprendizagens dos
alunos, a promoção e desenvolvimento
dos docentes e também a mobilização
da comunidade.

Os principais objetivos do mesmo
passam por melhores resultados esco-
lares e a redução do absentismo, sendo

fundamental o melhoramento dos com-
portamentos e aumento da participa-
ção nas atividades escolares, adiantou
a coordenadora do ProSucesso.

Segundo esta, os resultados deste pro-
jeto são verdadeiramente positivos, no-
meadamente no que diz respeito à
retenção dos alunos nas três escolas:
50% na Escola Básica e Integrada de
Água de Pau; 42% na Escola Secundária
de Lagoa e de 27% na Escola Básica e In-
tegrada de Lagoa. Por outro lado, o
número de faltas injustificadas e parti-
cipações disciplinares também apre-
senta reduções bem acentuadas e da
parte dos encarregados de educação
verificou-se uma maior presença e par-
ticipação. No que diz respeito às faltas
injustificadas e ao absentismo escolar,
também houve uma grande redução,
tendo-se registado um aumento das ati-
vidades extracurriculares. Por outro
lado, constatou-se o envolvimento e
presença dos encarregados de educa-
ção durante o período letivo.

De salientar que, nas provas finais de
português do 9º ano, na ESL a média
passou de 42,35 em 2016 para 50,1 em
2017 e na EBI de Água de Pau passou de
39,23 de média em 2016, para 47,7 em
2017.

No que diz respeito às provas finais de
matemática do 9º ano, na ESL a média
em 2016 foi de 24,39, enquanto que em
2017 aumentou para 33,05. Já na EBI de
Água de Pau, a média em 2016 era de
28,30 e passou para 36,93 em 2017.

Segundo foi salientado no encontro,
estes números, envolvência das institui-
ções de toda a comunidade e melhorias
educacionais, são exemplos concretos
do sucesso deste projeto de Interven-
ção Comunitária no concelho de Lagoa,
sendo equiparados a um provérbio afri-
cano: “é preciso uma aldeia inteira para
educar uma criança”.

(cont. p.11)

O projeto de Intervenção
Comunitária e Sucesso Educa-
tivo, implementado no conce-
lho de Lagoa e inserido no
programa ProSucesso, tem
como principal objetivo o
sucesso escolar numa colabo-
ração estreita entre a escola, a
família e a comunidade.

O Nonagon – Parque de
Ciência e Tecnologia de São
Miguel recebeu a conferência
de conclusão deste projeto
que teve como coordenador o
professor José Ornelas, do Ins-
tituto Universitário de Ciências
Psicológicas, Sociais e da Vida
(ISPA).

Foi demonstrado, nesta ses-
são, as diferentes interven-
ções e resultados obtidos na
Escola Básica e Integrada de
Água de Pau, na  Escola Básica
e Integrada de Lagoa e na
Escola Secundária de Lagoa.

Durante a conferência do
projeto de Intervenção Comu-
nitária e Sucesso Educativo,
foram desenvolvidos vários
painéis, nomeadamente: a
Apresentação dos Resultados
do Ano Letivo 2016 – 2017;
Apresentação do Sítio e    Ma-
nual do Projeto; Escola e
Sucesso Educativo; Práticas de
Literacia e Sucesso Educativo;
A Participação das Famílias no
Sucesso Educativo; Estratégias
de Promoção do Sucesso Edu-
cativo; Motivação e Sucesso
Educativo; Participação da
Comunidade no Sucesso Edu-
cativo e a Apresentação dos
Objetivos e Composição da
Comissão Coordenadora para
a sustentabilidade do Projeto

de Intervenção Comunitária.
Para a presidente da Câmara

Municipal de Lagoa, Cristina
Calisto, esta apresentação não
representa o fim do projeto,
mas sim, o princípio de um
novo e longo caminho, em
prol do sucesso escolar.

De forma a garantir o su-
cesso escolar do concelho de
Lagoa, toda a comunidade
lagoense foi envolvida, princi-
palmente com incentivos e
apoios às famílias, numa rela-
ção de cooperação e de parce-
ria entre as diferentes
instituições.

A Câmara Municipal de
Lagoa adotou várias medidas
educacionais, nomeadamente
com a adesão ao Plano Comu-
nitário de Sucesso Educativo e
ao projeto de Cidades Educa-
doras, de forma a investir e
contribuir para a educação e
formação lagoense, represen-
tando uma mudança social e
comportamental do municí-
pio.

Presente nesta sessão es-
teve o Secretário Regional da
Educação e Cultura, Avelino
Meneses, que considerou que
este ano de trabalho foi árduo,
porém, foi demonstrativo de
um êxito considerável, princi-
palmente na diminuição das
faltas injustificadas, aumento
do sucesso escolar e bons re-
sultados dos alunos.

O governante considerou
que, através deste projeto, a
devolução da confiança aos
alunos, dando-lhes voz,  envol-
vendo os pais, professores e
diversos parceiros, garantiu o
sucesso do mesmo.

Segundo Avelino Meneses,
este projeto tem que ter con-
tinuidade e ser desenvolvido
noutras escolas, porque ape-
sar de faltar ainda um “longo
e sinuoso caminho”, o sucesso
escolar permite o desenvolvi-
mento da sociedade. Assim
sendo, o Secretário Regional
da Educação e Cultura de-
fende o lema de que: “vale a
pena estudar”.

Para Andreia Cardoso, Se-
cretária Regional da Solidarie-
dade Social, a coesão social e
o desenvolvimento económico
só são possíveis através da
cooperação humana e organi-
zações de cariz educacional.
Outro grande objetivo deste
projeto passa pela igualdade
de oportunidades para todos,
principalmente no acesso a
um mundo de trabalho cada
vez mais competitivo.

A Secretária Regional acre-
dita que, a coesão social, pode
afetar o sucesso escolar dos
mais fragilizados, defendendo
que as escolas são o mais po-
deroso capital social e que o
foco desta estratégia passa
pelos projetos de valorização
das crianças.

A conferência Intervenção
Comunitária e Sucesso Educa-
tivo permitiu demonstrar que,
envolver a escola, comuni-
dade e a família, em prol do
sucesso escolar permite, com
muito trabalho e colaboração,
a obtenção de resultados edu-
cacionais muito favoráveis.

A sessão de abertura contou com a presença do Secretário Regional da Educação.

Foto: DL
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Há 26 anos José Raul organiza festividades que animam os Remédios

José Raul, tem 60 anos e é mor-
domo há 25 anos seguidos, sendo
também o presidente e criador da
Associação Recreativa e Cultural
dos Remédios, instituição que
organiza as Festas da Igreja, o Im-
pério dos Remédios e o Festival de
Cantorias ao Desafio.

Desde muito jovem que se lem-
bra seguir os passos do seu pai na
organização das festas em louvor
ao Divino Espírito Santo, tendo
sido mordomo pela primeira vez
com 33 anos, em 1991.

Fundou a Associação Recreativa
e Cultural dos Remédios (ARCR) há
15 anos, principalmente por con-
siderar que assim seria mais fácil
gerir estas festas e receber algum
apoio da Junta de Freguesia de
Santa Cruz e da Câmara Municipal
de Lagoa. Apoio este que consi-
dera indispensável, até porque,
em tempos de crise e de falta de
emprego, apenas 50% da popula-
ção dos Remédios consegue aju-
dar a realização destas festas.

Em declarações ao Jornal Diário
da Lagoa, José Raul confessa que
decidiu envolver-se nestas festivi-
dades pois nos Remédios não exis-
tia nenhuma festa e a intenção foi
animar este lugar e melhorar de
ano para ano.

Para o presidente da ARCR estas
festas também enriquecem o con-
celho de Lagoa e são essenciais
para não se cair no esquecimento
das tradições antigas. Foi o caso

do Festival de Cantorias ao Desafio
que existia no passado e foi reavi-
vado há 12 anos por José Raul,
sendo atualmente o único festival
de cantorias ao desafio de São Mi-
guel e muito provavelmente de
todo o arquipélago açoriano.

José Raul confessa já se sentir
cansado de presidir a ARCR e as di-
versas festas, desejando que
algum jovem o pudesse substituir,
porém, a tarefa não é fácil, pois
ainda nenhuma pessoa se mani-
festou interessada.

“Se viesse um grupo de jovens,
eu iria apoiar nos primeiros anos,
mas ninguém quer. Uns dizem que
não sabem, outros que não têm
tempo e outros que não querem
tomar essas responsabilidades”,
afirmou com alguma tristeza o
presidente desta instituição.

É com bastante melancolia e in-
certeza que José Raul vê o futuro
destas festas, sentindo pena por
não saber se algum dia irá ver o
seguimento do seu trabalho reali-
zado por outra pessoa.

José Raul trabalha o ano inteiro
para organizar estas festas, no-
meadamente cria gado para ofere-
cer ao Divino Espírito Santo,
acreditando que assim deve ser,
agindo sempre com muita fé e res-
peito.

Atualmente a Associação Re-
creativa e Cultural dos Remédios
conta com 20 membros e tem
todo o material necessário para a
realização das festas, nomeada-

mente uma aparelhagem, loiça, 30
cabeças de gado e algum dinheiro.
“O dinheiro que eu fizer este ano
será para realizar a festa do ano
seguinte, assim sei com o que
posso contar e a Associação nunca
teve nenhuma dívida”, explica.

Apesar de se sentir cansado, o
próprio admite sentir-se muito
agradecido e saber que foi um tra-
balho muito gratificante, acredi-
tando profundamente que todas
as coisas boas que lhe acontece
são obras do Espírito Santo.

“Para mim tudo o que me acon-
tece é o Espírito Santo. Tudo o que
eu lhe peço, ele dá-me. Não
adianta eu contar as coisas que
me acontecem durante o ano, por-
que senão as pessoas vão pensar
que é mentira. Temos que passar
por elas e sentir mesmo”, disse
José Raul.

O presidente da Associação Re-
creativa e Cultural dos Remédios,
após 26 anos das Festas da Igreja,
25 anos seguidos de mordomias,
15 anos a presidir a ARCR e 12
anos de Festival de Cantorias ao
desafio, admite que as festas do
Espírito Santo são as que lhe dão
mais trabalho mas também são
aquelas que vive mais intensa-
mente, escrevendo, nomeada-
mente quadras em louvor ao
Espírito Santo.

DL/AS

Fotos: DL/ CMLSão vários os eventos em que José Raul se entrega de corpo e alma em prol da sua comunidade dos Remédios.

Festas da Padroeira no
lugar dos Remédios

O lugar dos Remédios, em
Santa Cruz, recebeu as festas em
honra de Nossa Senhora dos
Remédios, tendo estas se iniciado
a 9 de julho, com o cortejo de ofe-
rendas.

Durante uma semana de festa,
este lugar, conhecido pelo sucesso
do seu Festival de Cantorias ao
Desafio, animou a sua população,
com comes e bebes e o desfile das
marchas da Associação Recreativa
e Cultural dos Remédios e da
Santa Casa da Misericórdia de
Santa Cruz.

No dia 16 de julho, teve lugar a
procissão em honra de Nossa Se-
nhora dos Remédios, seguida do
encerramento das Festas da

Igreja, dia 17 de julho, com a atua-
ção do cantor Fernando Lopes,
que cantou em louvor da imagem. 

A Associação Recreativa e Cultu-
ral dos Remédios é a instituição
que organiza as Festas da Igreja,
sendo que as mesmas já existem
há 26 anos e o seu fundador, José
Raul e também presidente da
Associação, considera que a crise
e a falta de emprego, foram difi-
cultando a realização destas fes-
tas, porém, com boa vontade e
alguns apoios, tudo se consegue. 

José Raul acredita que as diver-
sas festas realizadas ao longo do
ano ajudam a dinamizar o lugar
dos Remédios e também enrique-
cem o concelho de Lagoa.
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Escoteiros de Nossa Senhora do
Rosário defendem a igualdade
numa relação de simbiose 

com a natureza

O Jornal Diário da Lagoa foi ao
encontro dos escoteiros de Nossa
Senhora do Rosário, mais precisa-
mente do Grupo 96 Lagoa, de
forma a perceber o funciona-
mento do mesmo e dar a conhe-
cer as diversas atividades.  

O grupo surgiu em 1974,
quando António Manuel Silva
Conceição, que na altura era o ca-
minheiro do grupo 80 de Ponta
Delgada, veio trabalhar para a
Lagoa.No dia 19 de janeiro de
1975, António Conceição assume
o primeiro compromisso de
honra, ainda como núcleo do
grupo mencionado, sendo que,
com a saída do fundador, o grupo
desapareceu, deixando, no en-
tanto, a chama do escotismo
acesa.

Em 1982, o grupo renasce já in-
dependente, com Carlos Alberto
Santos, e a 31 de outubro de
1983 é oficialmente inaugurado
com a designação de Grupo 96
Lagoa, assumindo a chefia o es-
coteiro Adriano Cymbron, em
1990. Atualmente, o escoteiro
Rui Gaspar assumiu a chefia do
grupo em 2002, exercendo as
suas funções há mais de 15 anos. 

O chefe Rui Gaspar recorda com
agrado “as vivências enriquece-
doras que teve enquanto esco-
teiro e agora como dirigente ao
ver os     jovens crescer no mundo
do escotismo”. 

“O escotismo transmite valores
essenciais e transversais à vida
quotidiana, sensibiliza as crianças
e jovens como cidadãos, enalte-
cendo as qualidades de cada um,

dando-
lhes oportunidade de aprender
através da prática”,         salienta
o chefe do Grupo 96 Lagoa.

Os escoteiros de Nossa Se-
nhora do Rosário identificam-se
pelo lenço com base branca, sím-
bolo de apadrinhamento do
grupo 80 de Ponta Delgada e
faixa vermelha, simbolizando a
cor do brasão da freguesia do Ro-
sário.

Atualmente, conta com 20 ele-
mentos subdivididos em três di-
visões: alcateia, tribo de
escoteiros e tribo de explorado-
res.

O grupo é bastante dinâmico e
prima pelas atividades de volun-
tariado, tais como a recolha para
o Banco Alimentar e a limpeza da
Orla Marítima. Por outro lado, o
relacionamento familiar é sem-
pre importante para os escotei-
ros da freguesia do Rosário,
celebrando, anualmente, festas
alusivas à relação familiar, no-

meadamente: o Dia do Pai, Dia
da Mãe, aniversário do grupo,
Halloween e o Natal.

Apesar de ser um grupo não re-
ligioso, por acreditar que todas as
pessoas são bem-vindas e iguais,
independentemente da sua reli-
gião, anualmente os escoteiros
participam na guarda de honra e
na procissão de Nossa Senhora
de Fátima, bem como nas festivi-
dades de Nossa Senhora do Rosá-
rio. 

Todos os anos, o grupo realiza
um acampamento com todas as
divisões e várias viagens já foram
realizadas. Nomeadamente, já se
deslocaram a Portugal continen-
tal, às ilhas do Pico, Faial e Santa
Maria. No ano passado, visitaram
as ilhas do grupo ocidental e este
ano o destino está “no segredo
dos deuses”. 

“Hoje em dia, a maior dificul-
dade do grupo prende-se com a
variedade de oferta que as crian-
ças e os jovens têm ao seu dispor
para ocupação dos tempos livres.
Porém, o escotismo não se
resume a ocupação dos tempos
livres”, explica Rui Gaspar relati-
vamente à motivação e captação
dos jovens.

O escotismo é uma escola de
cidadania onde se incutem valo-
res de partilha, interajuda, com-
panheirismo e igualdade numa
relação de simbiose com a natu-
reza e citando o fundador do es-
cotismo, Baden Powell: “deixa o
mundo um pouco melhor do que
o encontraste”.

DL/AS

Ao Rosário fui passear,
Corri cantos e abrigos

Todos quiseram me abraçar
Porque nunca tive inimigos,

Fui mais para encontrar
Alguns velhos amigos.

De todos tive carinho,
Grandes amigos sem igual

simples como um passarinho
Que nunca a ninguém fez mal,

Abracei o tio Zé Zanguinho
E o amigo José Cabral.

Gente amiga e serena
Até eu não queria vir embora,

Falei com o amigo Melena

E o velho amigo Manuel Chora,
Mas vim com um pouco de pena
Porque o relógio marca a hora.

Com o Redondo também falei
Foi gente honesta e de trabalho,

Outros tantos encontrei
Num abraço de agazalho

Nesta visita também abracei
O amigo João Carvalho.

A sala de jogos fui visitar
Isto tudo numa visita só,

Muitos reformados fui encontrar
Em mesas limpas e sem pó,

Estavam todos a jogar
Ao velho jogo do dominó.

São todos muito boa gente
Povo de bom coração,

Falam sempre alegremente
Com amor e com paixão,
Homens de antigamente
Filhos de outra geração.

Fiz o que era necessário
Ali continuamos velhos laços,

Nada fizemos de contrário
Juntos demos os mesmos passos

Para os amigos do Rosário
Vos deixo grandes abraços.

Passeando no Rosário

Por: João Silvério Sousa

A ilha de São Miguel tem 72
eleitores estrangeiros inscritos nos
cadernos eleitorais para as próxi-
mas eleições autárquicas, sendo
que nove estão inscritos no conce-
lho de Lagoa.

Os dados da base do recensea-
mento eleitoral, que dá conta do
número de eleitores inscritos no
recenseamento eleitoral, até ao
dia 15 de junho de 2017, publi-
cado em Diário da República a 17
de julho, referem que, desses
nove, cinco estão inscritos na Fre-
guesia de Água de Pau, dois na
Freguesia de Santa Cruz e dois na
Freguesia de Nossa Senhora do
Rosário, aliás, o mesmo número
de inscritos estrangeiros regista-
dos em 2013, à data das últimas
eleições autárquicas.

Numa análise aos números dos
eleitores inscritos, de 2013 para
2017 regista-se um crescimento,
ou seja, a Lagoa tinha 12515 re-
censeados, enquanto em 2017 são
12733, neste caso, mais 218 inscri-
tos.

Por freguesias, o Cabouco é a
freguesia que mais inscritos viu
serem registados, 110 no total,

sendo que em 2013 eram 1547
enquanto em 2017 são 1653. A
freguesia de Santa Cruz é a se-
gunda com mais eleitores inscritos
em comparação com as últimas
eleições, ou seja, mais 90, sendo
que em 2013 eram 3084 contra os
atuais 3174 eleitores. Segue-se a
freguesia de Nossa Senhora do Ro-
sário com mais 78 eleitores inscri-
tos, ou seja, 4768 em 2017 contra
os 4690 em 2013. Já a freguesia da
Ribeira Chã apesar de ser a menos
populosa do concelho, também
aumentou o número de eleitores,
nomeadamente mais 11 que em
2013, passando dos 359 para 370
inscritos. 

Do outro lado da fasquia está a
freguesia de Água de Pau que per-
deu 37 eleitores. em 2017 estão
recenseados 2768 eleitores contra
os 2835 de 2013.

Recorde-se que as Eleições Au-
tárquicas decorrem a 1 de outu-
bro, sendo que as listas
concorrentes devem ser entre-
gues até dia 7 de agosto de 2017.

DL

Lagoa tem mais 2018
eleitores inscritos que em 2013

Fotos: DR
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Manuel José Tavares Canário: 
o professor e compositor 

musical lagoense

Manuel José Tavares Canário
foi o terceiro dos dez filhos de
Manuel José Tavares e de D.
Maria da Glória Nunes Algarvio,
tendo nascido a 29 de janeiro de
1866. Na verdade, foram dez os
filhos do dito casal, sendo que,
um deles, foi o ilustre padre João
José Tavares, reconhecido padre
e historiador do concelho de
Lagoa.

Mas a grande família não deu
origem a só um membro ilustre:
Manuel José Tavares Canário
também se destacou, existindo,
inclusive, atualmente, uma es-
cola com o seu nome.

Apresentando-se a nós como o
verdadeiro protótipo de artista e
de benemérito, o mesmo era,

também à se-
melhança do
seu irmão, com-
p l e t a m e n t e
apaixonado pela
música, tendo
aprendido as
primeiras letras
e os primeiros
rudimentos de
música com o
seu irmão, preci-
samente – o já
referido padre
João José Tava-
res.

Frequentou o
Seminário de
Angra, dos 18
aos 23 anos,
sem se comple-
tar essa vocação
sacerdotal na
sua vasta pes-
soa. Só a música
e o ensino da
mesma seriam a
sua verdadeira

vocação, embora nunca tenha
tido qualquer diploma musical
que o houvesse valorizado, uma
vez que nunca frequentou ne-
nhum curso que lhe permitisse
obter algum aperfeiçoamento
mais profissional no ramo da mú-
sica. Contudo, seguiu a sua
grande intuição e impôs-se!

Descrito como alegre e bon-
doso, pouco materialista, viveu
em função da música, tendo fun-
dado uma banda de música que
hoje é conhecida por Sociedade
Filarmónica Estrela D´Alva. Fun-
dou esta juntamente com o seu
irmão, o padre João José Tavares,
a 2 de fevereiro de 1887, embora
esta data esteja envolvida em al-
guma polémica. O mesmo Ma-

nuel José Tavares Canário apa-
rece como o primeiro regente da
banda.

Para além desta banda sediada
atualmente em Santa Cruz, insti-
tuiu também uma outra na Vila
da Povoação, colaborou com
duas outras nos Mosteiros, bem
como, em Ponta Delgada, minis-
trou as suas lições de solfejo e de
harmonia, de canto, de piano e
dos demais instrumentos de te-
clas, de cordas e de sopro que se
tocavam na altura.

Em tempos funcionário da Câ-
mara Municipal de Ponta Del-
gada, tinha, a dada altura, uma
vida agitada: as lições de música
que coordenava em Ponta Del-
gada e em casas particulares,
assim como os sucessivos traba-
lhos de organização de agrupa-
mentos musicais, bem como,
obviamente, os ensaios dos mes-
mos.

Diz-nos Francisco Carreiro da
Costa no seu discurso proferido
em 1966, na sequência do teste-
munho dos discípulos de Manuel
José Tavares Canário, que o
mesmo “tinha uma maneira dife-
rente, muito sua, de ensinar, a
ponto de todos serem fatalmente
tomados pelo sortilégio da sua
simpatia pessoal e pelo encanto
da sublime arte da música”.

Verdadeiro artista e um autên-
tico benemérito da cultural musi-
cal no meio micaelense, foi-lhe
dirigida uma homenagem pela
Câmara Municipal de Lagoa
aquando do 1º centenário do seu
nascimento, tendo falecido a 13
de dezembro de 1917.

JTO
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Manuel José Tavares Canário

Legalmente Falando

O espaço que aqui se apre-

senta resulta em parte, da neces-
sidade de melhor informar os
leitores sobre matérias que even-
tualmente lhes possam interessar.

Pretende -se de forma simples
e objetiva tratar de questões le-
gais do dia a dia, dúvidas que po-
derão se dissipar com uma breve
leitura no intervalo para o café!

Injúrias, calúnia, difamação -
Prática de Crimes no Facebook
Contrariamente ao que muitos

podem pensar, dizer o que se quer
e o que se pensa utilizando como
meio de expressão a rede social
Facebook, não isenta o seu autor
de responsabilidade criminal, caso
a mensagem proferida contenha
elementos que atentem contra a
honra, bom nome e consideração
quer de particulares, quer de pes-
soas coletivas.

Falamos da prática de crimes
contra a honra, sendo os mais fre-
quentes a difamação e a injúria,
previstos e punidos pelos arts.
180º e 181º do Código Penal.

Os tribunais portugueses têm
sido chamados com frequência a
decidirem processos crime instau-
rados pelas vitimas de tais crimes,
nos quais  se apresenta como
meio da prática dos crimes, o uso
da rede social Facebook, a que se
sucedem, normalmente, as indis-
cutíveis condenações.

Em alguns casos tais crimes são
enquadrados na forma agravada,
pois o número de pessoas que po-
tencialmente terão tido contato
com as mensagens, faz com que
tal disseminação agrave o resul-
tado e como tal seja mais ofensivo
para a vítima.

Vale por dizer que injuriar al-
guém presencialmente, ou através
de uma SMS ou chat do Facebook

vale exatamente o mesmo, sendo
que o meio utilizado para praticar
o crime é que muda consoante a
situação.

O número de queixas pela prá-
tica de crimes contra a honra utili-
zando tais meios tem vindo a
aumentar exponencialmente, o
que traria como consequência ló-
gica, uma ação mais comedida do
que se diz nas redes sociais,
porém, sucede que, de forma mais
ou menos generalizada, ainda sub-
siste a ideia que o que se profere
nestes meios está salvaguardado
da punibilidade penal, porque são
meios menos tradicionais da prá-
tica dos crimes em referência.

Ora, para além das penas aplicá-
veis, pena de prisão até 6  meses
ou pena de multa até  240 dias,
quanto ao crime de difamação e
pena de prisão até 3 meses ou
pena de multa até 120 dias quanto
ao crime de injúrias, pode acrescer
o pedido de indemnização cível
que, quanto ao seu valor, depen-
derá da grau de intensidade do
crime praticado e danos provoca-
dos na vítima, não lhe sendo
aposto um limite, mas o que de-
correr dos factos que se venham a
apurar.

Hélder Pimentel Medeiros
Advogado

helderpimentelmedeiros@gmail.com
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Lotus Rallye poderá voltar à Lagoa em 2018

A Lagoa recebeu nos dias 8 e
9 de julho, o Lotus Rallye, edição
de 2017, que contou para a quarta
prova do Campeonato de Ralis dos
Açores, tendo proporciado um
verdadeiro momento de espetá-
culo, nomeadamente com uma
prova especial, a Lagoa Stage.

Para o presidente do Grupo Des-
portivo Comercial, Francisco Coe-
lho, o balanço do Lotus Rallye é
muito positivo, proporcionado um
rallye competitivo tendo, à par-
tida, o topo da atualidade em ter-
mos de carros, com a participação
de cinco Ford Fiesta R5.

Francisco Coelho salientou a
forte aposta a nível do desporto
automóvel da Câmara Municipal
de Lagoa, nos últimos anos, garan-
tindo verdadeiros momentos de
espetáculo a todos os lagoenses,
onde os mesmos participam com
entusiasmo.

De salientar que a dupla Ricardo

Moura e Sancho Eiró foi a grande
vencedora da edição 2017 do
Lotus Rallye, sendo que Luís Mi-
guel Rego e Jorge Henriques, ter-
minaram na segunda posição
enquanto Rúben e Estêvão Rodri-
gues acabaram no terceiro lugar
do pódio.

Segundo Fernando Jorge Moniz,
vise-presidente da Câmara Muni-
cipal de Lagoa, este concelho sem-
pre teve bons pilotos de ralis e no
ano passado, o facto da Lagoa ter
regressado aos ralis foi uma boa
aposta, permitindo divulgar o con-
celho tanto a nível regional, como
nacional e internacional.

De referir, que, apesar de ter
acontecido muitos eventos no
mesmo fim de semana, muitas
pessoas assistiram ao Lotus Rallye
que decorreu maioritariamente no
concelho de Lagoa, assegurando
um espetáculo no mundo auto-
móvel que trouxe grande satisfa-
ção tanto para os pilotos, como

para a organização, patrocinado-
res e espetadores.

O presidente do Grupo Despor-
tivo Comercial, Francisco Coelho,
afirmou ao Jornal Diário da Lagoa,
que muito provavelmente haverá
nova edição do Lotus Rallye em
2018, podendo desde já contar
com o apoio do patrocinador, no-
meadamente da Fábrica de
Tabaco Estrela através da marca
Lotus, faltando agora um municí-
pio parceiro, sendo que a Lagoa
estará sempre em primeiro lugar
por ter dado sempre o seu contri-
buto e mostrado interesse.

Por outro lado, Francisco Coelho
anunciou ainda, a realização de
mais uma prova na ilha de São Mi-
guel ainda este ano, sendo que a
organização está agora em nego-
ciações para encontrar um patro-
cinador. Esta deverá ser uma prova
com um modelo diferente do
Lotus. 

DL

Algumas imagens dos participantes da edição de 2017 do Lotus Rallye.

A prova contou com 17 carros à partida, tendo terminado as 8 especiais 13 pilotos.

Pódio com os vencedores absolutos à geral.

Pódio com os vencedores dos VSH

Pódio com os vencedores nas duas rodas motrizes.

Fotos: DL



O patinador Daniel Moniz, do
Clube de Patinagem de Santa Cruz,
está a representar Portugal no
Campeonato do Mundo de Patina-
gem Artística, que decorre de 26
de agosto a 11 de setembro pró-
ximo.

Ao Jornal Diário da Lagoa, o
agora junior do CPSC, diz ser esta
etapa o concretizar de um sonho.

Formado no Clube de Patinagem
de Santa Cruz, Daniel Moniz tem
vindo a evoluir como atleta, com
uma ascensão rápida a todos os
níveis.

O jovem lagoense esteve pré
convocado para o Campeonato da
Europa, contudo rapidamente aca-
bou chamado para o Campeonato
do Mundo. Um prémio que surge
pelo trabalho desenvolvido princi-
palmente no último ano. 

Daniel Moniz diz estar a viver
uma experiência única, reconhe-
cendo que esta é uma oportuni-
dade que tem que agarrar com
toda a sua força.

O jovem atleta diz que este ano,
já em junior, tem sido o seu me-
lhor ano.

Admite que não será fácil, reco-

nhecendo que estará entre os me-
lhores dos melhores. Longe de
casa, longe dos colegas e da famí-
lia, com a pressão em alta, mas
dará o seu melhor.

Para o treinador Geraldo An-
drade, este é um momento igual-
mente de muita satisfação, um
sonho que se prepara para tornar
realidade.

“Ir a um Campeonato Nacional,
um Campeonato da Europa ou
uma Taça da Europa, já é muito
bom, mas ir ao Campeonato do
Mundo, é o sonho de qualquer
atleta e treinador e que não está
ao alcance de qualquer um”.

Geraldo Andrade reconhece ser
esta uma grande oportunidade
que é dada ao atleta e treinador
do Clube de Patinagem de Santa
Cruz, mas também acaba por ser o
resultado de todo um trabalho
que tem sido desenvolvido ao
longo dos anos neste clube da
Lagoa.

Refira-se que esta será a primeira
vez que os Açores terão, na Sele-
ção Nacional, um atleta que irá
representar Portugal no Campeo-
nato do Mundo em Patinagem

Artística, entrando assim a Lagoa
e o Clube de Patinagem de Santa
Cruz para a história da modali-
dade.

De recordar, por outro lado, que
o CPSC participou entre 8 a 16 de
julho no Campeonato Nacional de
Patinagem Artística, tendo-se clas-
sificado em 11º num total de 81
clubes.

O patinador Daniel Moniz sa-
grou-se vice campeão, alcançando
o segundo lugar do pódio, com
respetiva medalha de prata, no es-
calão de juniores.

Destaque também para Gonçalo

Pereira, igualmente do Clube de
Patinagem de Santa Cruz, que es-
teve muito perto do pódio termi-
nando na 4ª posição no escalão de
Cadetes Masculinos.

Em declarações ao Jornal Diário
da Lagoa, Andreia Teixeira, selecio-
nadora nacional, refere que os
patinadores micaelenses têm um
bom nível técnico e que podem
ser exemplo e, daqui a algum
tempo, fazer parte duma seleção
nacional, como acontece agora
com o jovem lagoense Daniel
Moniz.

DL
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Operário aposta na mautenção com muitas caras novas

Lagoa representada no Mundial de Patinagem Artística

O treinador do Operário acaba
de completar o curso UEFA PRO, o
top da formação mundial, pas-
sando a fazer parte de um leque
de treinadores habilitados para
treinar em qualquer divisão. Ao
Jornal Diário da Lagoa, André
Branquinho, diz tratar-se de um
passo importante, começando
assim mais um ano desafiante
para o técnico fabril. 

Durante o mercado de verão
André Branquinho teve vários con-
vites para rumar a outros destinos,
nomeadamente para trabalhar em
França, numa divisão idêntica à do
Operário, embora com outra pro-
jeção e com valores que, segundo

admite, muito dificilmente irá
ganhar na Lagoa. Teve também
uma oportunidade de trabalho na
India, mas entendeu não ser o
projeto desportivo mais apro-
priado nesta altura. 

O técnico fabril refere que pre-
tende continuar, pelo menos, por
mais um ano no Operário, até por-
que será mais um desafio
aliciante. “Sinto-me preparado
para enfrentar e novamente ten-
tar atingir os objetivos que o clube
se propõe para a próxima época”,
adiantou.

O Operário, nos últimos cinco
anos, tem feito uma redução nos
orçamentos disponíveis para ela-
boração dos planteis. Foram anos

em que o clube atingiu
sempre o objetivo, gra-
ças a todos, equipas
técnicas, jogadores e
direção. Segundo
André Branquinho,
este ano, o orçamento
será ainda mais redu-
zido do que no ano
transato, até contra-
riando os resultados
alcançados. 

Dados recentes dão
conta que o Operário
foi a terceira melhor
equipa a nível nacional

a competir nesta divisão, nos últi-
mos cinco anos. O treinador en-
tende que este é um feito histórico
para o clube e quer dar continui-
dade a esse trabalho que tem sido
feito nos últimos anos.

Este ano os fabris apresentam-
se com uma equipa novamente
renovada e com muitas caras
novas. “São jovens jogadores, mui-
tos desconhecidos do grande pú-
blico, mas como treinador, adoro
desafios difíceis, não pela quali-
dade dos jogadores, mas porque
são jogadores que vêm de divisões
inferiores, que não estão habitua-
dos ao modelos de treino e jogo
do Operário, e será necessário

algum tempo para que estes con-
sigam perceber a nossa metodolo-
gia de treino e de jogo”, adianta.

André Branquinho reconhece
que, numa fase inicial, não será
fácil, mas acredita que no final da
época os objetivos serão atingi-
dos, como tem acontecido nos
últimos anos.

Nesta entrevista, o treinador fa-
bril adianta que cada clube faz a
sua história, admitindo mesmo
que, com os reforços que o COD
faz, atinge os seus objetivos, e isso
é o mais importante, e na Lagoa,
existe satisfação pelos feitos alcan-
çados, até tendo em conta os
orçamentos disponíveis que são
inferiores aos outros clubes da
região, a competir no mesmo
escalão. “O Operário tem a ousa-
dia e confiança no seu trabalho
para apostar em jogadores desco-
nhecidos, caso de Leleco, Stebh,
Cristiano, jogadores que agora
estão num outro patamar, e esta é
a fórmula do Operário, criar de
raiz a equipa e catapultar os joga-
dores”, refere.

A 24 de julho arrancaram os trei-
nos na Lagoa, tendo o técnico,
para já, um plantel de 17 jogado-
res disponíveis, estando a aguar-
dar a contratação de pelo menos

mais três.
Na Lagoa estão confirmados os

guarda-redes João Botelho e Hugo
Viveiros. Como defesa direito
Ariano (ex Oliveira do Hospital). Os
centrais Paulo Renato, Wendal e
Romário (Ex Oliveira Hospital). Os
defesas esquerdos são Hugo
Simões e Jorginho, 

Como médios mantém-se Ruizi-
nho, Dani, Gonçalo Reis e João
Brum. Contando o Operário com o
reforço de Valentim (ex Felguei-
ras).

Como extremos André Branqui-
nho conta com Lelé (ex Oleiros),
Patrício, Caloura, podende, entre-
tanto, chegar mais um reforço
para este setor. Aguarda-se ainda
a chegada de pelo menos dois
avançados para a Lagoa.

A equipa técnica mantém-se a
mesma da época passada, André
Branquinho como treinador prin-
cipal, Nelo como adjunto e Hélder
Neto como treinador dos guarda-
redes.

De referir que o primeiro jogo
oficial do Operário está agendado
para o dia 20 de agosto, na Lagoa,
na receção ao Armacenenses, na
1ªjornada da Serie E do Campeo-
nato de Portugal Prio.

DL

Patinador Daniel Moniz, atleta do CPSC.

Foto: DL

Gonçalo Pereira e o treinador Geraldo Andrade.

Primeiro treino da equipa do Operário na nova época 2017/18

Foto: DL
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VOZ DO PASSADO - A IMPRENSA 
LAGOENSE ANTIGA | 10

Falaremos hoje sobre o “Átomo”, o jor-
nal mais antigo, quinzenal literário e no-
ticioso da Vila da Lagoa, na sua 1ª edição,
de 16 de Junho de 1888, tendo sido seu di-
rector, o lagoense, Manuel Soares Pereira. 

Nesta edição mereceu nosso destaque
o aparecimento em 1888 da 3ª fábrica de
louça da Lagoa de João Pereira Leite, em-
bora viesse a encerrar, alguns anos depois.
Era irmão de Manuel Leite Pereira, que
com Bernardino da Silva, fundaram, em
1862, a 1ª fábrica de louça no concelho, a
“Cerâmica Vieira”. Em 1872 Manuel Leite
Pereira deixa a Cerâmica Vieira para abrir
a sua “Cerâmica Leite”. 

Tanto o empresário Bernardino da Silva
e os dois artesãos irmãos, Manuel Leite
Pereira e João Leite Pereira eram oriundos
de Vila Nova de Gaia e decidiram investir
na Lagoa em fábricas de louça vidrada. 

Segundo o “Átomo”, a fábrica de louça
da Lagoa “Cerâmica Leite” de Manuel Leite
Pereira era uma das melhores do reino em
1888 e participava em exposições ou feiras
nacionais e internacionais, quer em Lis-
boa, quer em Paris, na França. Só por isso
a Lagoa já era conhecida pela sua louça de
barro vidrada no reino. Esta performance
distinguiu desde sempre a Louça da  Lagoa
de outras não vidradas, como a louça de
Vila Franca do Campo.

Eis alguns dos assuntos pertinentes da
edição primeira do Átomo:

NOTÍCIAS DO ÁTOMO [Junho de 1888]
Amanhã, se o tempo o permitir, far-se-á

a procissão de primeira comunhão  de me-
ninas. Que sairá da igreja de Nossa Se-
nhora do Rosário acompanhada pela
banda de música da localidade – Emulação
Popular.

Cabem muitos louvores ao ilustrado sa-
cerdote, cura do Rosário, Sr. Jacintho Igna-
cio de Souza pelo inexcedível zelo com que
observa os preceitos do seu ministério,
concorrendo assim para que esta festivi-
dade se celebre anualmente com luzida
pompa.

Hoje à noite há fogo preso oferecido
pelo Sr. : Gouveia Fragoso.

*
Fala-se na criação de mais uma banda

de música n’esta vila, a expensas do Sr.

Manuel José Tavares Jr. Moço de grande
talento.

Diz-se mais que a aquisição do instru-
mental está realizada.

*
Domingo último a comissão encarregada

de solicitar pelo povo as esmolas para a
procissão do Santíssimo da Atalhada, que
deixou de fazer-se o ano último, começou
nos seus trabalhos, sabendo-se por isso
com certeza que se fará a referida procis-
são, que costuma ser no primeiro domingo
de Setembro.

*
Acham-se levantadas de novo a melho-

radas outras, as habitações (de pessoas
pobres) que por ocasião do temporal de
dezembro último, foram destruídas pelo
mar.

Dizem-nos que foram obtidos para esse
fim valiosos donativos solicitados pelo
chefe do concelho, Sr. João Luiz da Câ-
mara.

*
Tem completamente montada e em ac-

tivo labor, a sua fábrica de faianças, o hábil
e inteligente industrial, Sr. João Leite Pe-
reira.

Desejamos-lhe as felicidades de que é
digno.

*
A 24 do corrente mês de Junho, dia de

S. João, na sua propriedade ao termo
desta vila, distribui o Sr. João da Ponte um
bodo aos pobres, constante de pão, carne
e vinho.

*
Para a Exposição Industrial que se pre-

para para breve na Avenida da Liberdade
em Lisboa, enviou o Sr. Manuel Leite Pe-
reira uma série de espécimes de faianças
da sua fábrica, que é uma das melhores do
reino, pelo que esperamos mais uma vez
coroados de bom êxito o seu génio em-
preendedor.

*

ÁTOMO
PUBLICAÇÃO QUINZENAL

ASSIGNATURA
Nos Açores, por mez . . . . . . … 80 rs.
Estrangeiro, trimestre . . . . . .  300 rs.

ANNUNCIOS
Comerciantes e particulares, 

por linha . . . . . . .  20 rs.
Administrativos e judiciaes , id. 40 rs.
Permanentes, --- ajuste convencional.

Publicações, --- recebendo-se 1 exemplar
A correspondência deve ser dirigida ao

Administrador ---
Manuel Soares Pereira,

Atalhada, --- Vila da Lagoa
Typ. Recreativa --- P. Delgada.

Por: RoberTo MedeirOs

Falando de sífilis

Proponho-me a um breve esclareci-
mento sobre uma patologia que tem sido
notificada com frequência e que talvez es-
teja um pouco esquecida, ou mesmo seja,
desconhecida por uma grande maioria da
população a - sífilis-.

A sífilis é uma doença infeciosa de trans-
missão sexual causada pela espiroqueta
Treponema pallidum. É transmitida princi-
palmente por contato sexual, a doença
pode ser transmitida por beijar uma lesão,
por sexo oral, vaginal e anal. A probabili-
dade de contrair a doença após contato
com lesão é alta uma vez que a bactéria é
capaz de atravessar membranas mucosas
intactas ou pele lesionada.

Pode ser transmitida durante a gravidez
de uma mãe para o feto, sífilis congénita.  É
efetuado exame para rastreio da sífilis nas
consultas pré-natais ou de gravidez. O tra-
tamento na gravidez com penicilina G ben-
zatina previne o desenvolvimento da
doença congênita.

Para além do contagio por via sexual, de
mãe-filho, pode ocorrer contagio através de

transfusão sanguínea.
Os sinais e sintomas desta infeção variam

em função do estadio do seu desenvolvi-
mento no organismo. Estão descritos qua-
tro estadios, o primeiro é caraterizado pelo
aparecimento de uma lesão no local de con-
tágio. Esta lesão é uma ulceração da pele in-
dolor, não pruriginosa, ou seja, não causa
comichão, e é dura ao toque. Talvez por isso
seja também conhecida por “cancro duro”
e aparece entre 3 a 90 dias após o contato
com pessoa infetada. Quando não é tratada
evolui para o estadio secundário carateri-
zado por uma erupção cutânea, ou fogagem
sifilítica, difusa por todo o corpo podendo
fazer-se acompanhar por ulceras na boca e
vagina e que aparece de 1 a 6 meses após a
lesão primária ter desaparecido. Esta erup-
ção é vermelha rosácea e as lesões atingem
também as palmas das mãos e as solas dos
pés.

A sífilis pode ficar latente no organismo
durante vários anos sem causar qualquer
sintoma, no entanto o individuo é portador
e infecioso, fase de latência. No estadio ter-
ciário a doença manifesta-se por sintomas
neurológicos ou cardíacos, muitas vezes
confundidos com outras patologias.

O tratamento de primeira linha para a sí-
filis é a penicilina G benzatina, em caso de
pessoas alérgicas a este antibiótico são
prescritos outros também eficazes.

Não existe vacina contra esta doença,
sendo a prevenção a medida a tomar,
devem as pessoas evitarem comportamen-
tos de risco como relações sexuais sem pre-
servativo, que embora não confira 100% de
eficácia contra o contagio, minimiza bas-
tante, evitarem promiscuidade e recurso á
prostituição. No caso de identificarem sinais
e sintomas de sífilis ou terem qualquer des-
confiança em ter contraído uma infeção se-
xualmente transmissível, devem recorrer de
imediato ao seu médico.

Dr. João Martins de Sousa
Delegado de Saúde de Lagoa

Nonagon recebe jovens 
açorianos e açordescendentes

O Nonagon - Parque de Ciência e Tec-
nologia de S. Miguel, recebeu, na passada
sexta-feira, jovens açorianos e açordescen-
dentes das comunidades da diáspora, do

curso de formação "Açores 2017".
Os participantes, residentes dos

Estados Unidos da América com
idades compreendidas entre os 25
e 35 anos, tiveram formação em
diversas temáticas dos Açores tais
como: cultura, diáspora, oportuni-
dades de investimento, turismo,
ambiente, mar, juventude, e rela-
ções externas.

Os jovens, acompanhados pelos
representantes da Direção Regio-
nal das Comunidades, tiveram,
também, a oportunidade de visi-
tar diversas entidades e projetos
nos Açores, de entre as quais, o

Nonagon, onde puderem conhecer as em-
presas nele instaladas e seus projetos em
desenvolvimento.
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Instituições lagoenses têm um papel ativo no projeto 
Intervenção Comunitária e Sucesso Educativo

O projeto de Intervenção
Comunitária e Sucesso Educativo
foi implementado no concelho de
Lagoa mas tem, como principal
objetivo e desafio, de ser aplicado
em outras escolas açorianas. 

Para esse efeito, está disponível
online, desde o dia 31 de julho, um
manual do projeto, podendo ser
efetuado o download do eBook, e
a partir de uma simples consulta,
pode-se partilhar o sucesso esco-
lar numa colaboração estreita
entre a escola, a família e a comu-
nidade.

Este projeto foi aplicado na Es-
cola Básica e Integrada de Água de
Pau, na Escola Básica e Integrada
de Lagoa e na Escola Secundária
de Lagoa, numa parceria entre as
escolas, as famílias, os alunos e as
diferentes instituições da comuni-
dade lagoense, e entre o Governo
Regional dos Açores, Câmara
Municipal de Lagoa, Programa
Prossucesso e Instituto Superior
de Psicologia Aplicada (ISPA, Insti-
tuto Universitário).

Para a vice-presidente do Con-
selho Executivo da EBI de Água de
Pau, Susana Barrinho, a coesão e
o relacionamento entre as várias
entidades, nomeadamente atra-
vés das diversas reuniões, trouxe
mais benefícios a esta escola,
tendo permitido, principalmente,
o despertar para as emergências
da mesma. Por seu turno, as dife-
rentes instituições desta freguesia,
nomeadamente a Casa do Povo

com o seu “Espaço Reviver”, o
Santiago Futebol Clube e a EBI de
Água de Pau, num trabalho em
conjunto, permitiram a melhoria
escolar de diversos alunos.

Já na EBI de Lagoa, Liliana Pi-
nheiro Dias, vice-presidente do
Conselho Executivo, referiu que
com a mobilização e articulação,
principalmente com a coordena-
ção dos esforços, quer seja dentro
ou fora da escola, este projeto
ficou reforçado. Para Liliana
Pinheiro Dias, “juntos podemos
fazer tanto”, é o lema que melhor
exemplifica o sucesso deste desa-
fio.

Segundo Alexandre Oliveira, pre-
sidente do Conselho Executivo da
ESL, este projeto desenvolveu a
articulação entre as diversas insti-
tuições do concelho de Lagoa mas
com uma abordagem diferente,
permitindo acompanhar os casos
que precisam de uma atenção
diferente.

Alexandre Oliveira salienta que,
inicialmente, este desafio não foi
entendido e que houve alguma
resistência mas que, apesar de ter
sido um trabalho difícil, trouxe vá-
rios frutos e permitiu recolher
informação que fazia falta.

De salientar, que várias institui-
ções do concelho de Lagoa foram
envolvidas neste projeto, de forma
a promover o seu desenvolvi-
mento e sucesso, nomeadamente:
o projeto “Canta Comigo, Leio
Contigo” da Escola Básica e Inte-
grada de Lagoa, o CATL do Centro

Social e Cultural da Atalhada, o
Núcleo de Ação Social de Lagoa, o
ISPA – Instituto Universitário, Ins-
tituto da Segurança Social dos
Açores (ISSA) e a Comissão de Pro-
teção de Crianças e Jovens (CPCJ).

Para Vânia Cordeiro, presidente
da Comissão de Proteção de Crian-
ças e Jovens da Lagoa (CPCJ), o
facto deste concelho trabalhar
bem em parceria, contribuiu para
o sucesso deste projeto mas, prin-
cipalmente,  porque focalizaram-
se apenas num desafio comum: o
sucesso educativo.

Nas CPCJ esta problemática vai
para além do sucesso educativo
uma vez que muitos jovens “preci-
sam de uma orientação para en-

contrar o seu caminho”. Neste
caso concreto, foram acompanha-
dos oito jovens, dos 8 aos 17 anos.

A presidente da CPCJ de Lagoa
referiu que, a falta de sucesso
escolar, não diz apenas respeito a
cada aluno ou família mas sim a
toda a comunidade, demons-
trando, assim, a importância de
aumentar a proximidade com os
diferentes parceiros. A missão da
CPCJ passa pela intervenção pre-
ventiva e ação protetiva.

A missão consistiu no acompa-
nhamento ao estudo dos alunos,
mas também no aperfeiçoamento
relativamente às questões do
sucesso educativo e à dinanamiza-
ção de atividades. Por outro lado,

o acompanhamento dos pais,
reorganização do espaço e rotinas
familiares, também foram essen-
ciais para este sucesso.

O balanço e resultados são bas-
tantes positivos. Seis crianças
reduziram as faltas e absentismo,
ao longo do ano letivo, demons-
trando melhoria ao nível da moti-
vação. Por outro lado, cinco jovens
demonstraram melhorias na valo-
rização do percurso escolar e qua-
tro integraram atividades
extracurriculares. No que diz res-
peito aos resultados escolares, o
sucesso foi de 50%, sendo que
quatro alunos transitaram e qua-
tro reprovaram, no conjunto dos
oito alunos acompanhados pela
CPCJ no âmbito do projeto de
Intervenção Comunitária e
Sucesso Educativo.

Durante a conferência, um tema
foi sistematicamente abordado: o
uso negativo do telemóvel ou
computador durante os estudos,
tendo ficado demonstrada a ne-
cessidade de retirar esses objetos
durante os estudos, para garantir
o sucesso escolar.

O sucesso escolar passa pelo
apoio e compreensão familiar, mas
também, pela cooperação da
escola e isso, sem esquecer, o tra-
balho de parceria entre as institui-
ções da comunidade.

A intensão de todos os elemen-
tos envolvidos neste projeto: o
Governo Regional, a autarquia la-
goense, a Ação Social, o ISPA, a
CPCJ e os académicos, será de dar
continuidade ao mesmo.

DL/AS

Vânia Cordeiro, presidente da CPCJ de Lagoa. Fotos: CML

A sessão contou com a participação das escolas do concelho, EBI de Água de Pau, EBI de Lagoa e ESL.
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Lagoenses participam na V Peregrinação Diocesana dos Acólitos
Foto: DR

Pub.

A ilha das Flores recebeu, de 29 de junho
a dia 1 de julho, 110 acólitos da Diocese de
Angra, na V Peregrinação Diocesana dos
Acólitos, cujo tema foi: “Como Maria, servi-
mos Jesus”.

Com o principal intuito de unir todos os
acólitos da Diocese de Angra, de forma a
que todos pudessem obter informações e
formação ao nível do serviço na liturgia,

neste encontro, participaram 7 acólitos
lagoenses, mais precisamente da Matriz de
Lagoa, da freguesia de Santa Cruz.

O responsável dos acólitos de Santa Cruz
Tiago Martins explicou, ao Jornal Diário da
Lagoa, que este encontro teve que ser pre-
parado durante o ano inteiro, nomeada-
mente para conseguirem angariar fundos
para a realização da viagem e prepararem
algumas atividades.

Tiago Martins    salientou que esta peregri-
nação permitiu aprenderem algumas coisas
novas, mas também conhecerem a ilha das
Flores.

“É um balanço positivo, é como se fosse
uma recompensa do trabalho que se tem
feito ao longo do ano”,       referiu o respon-
sável dos acólitos de Santa Cruz, salientando
que este grupo       lagoense ficou mais en-
riquecido com esta experiência.

Esta peregrinação criou verdadeiros mo-
mentos de partilha e de conhecimento
entre os acólitos das diversas ilhas, onde
todos têm um objetivo comum: estar ao
serviço da liturgia.

Para o Pe. Marco Luciano, Diretor do Ser-
viço Diocesano da Liturgia, o balanço desta
V Peregrinação Diocesana dos Acólitos foi
muito positivo, garantindo que haverá a
sexta edição em 2018, que se irá realizar na
ilha Graciosa.

Por outro lado, o Pe. Marco Luciano la-
mentou que das nove ilhas açorianas, Santa
Maria, Corvo e Terceira não tenham partici-
pado nesta peregrinação, onde todos os
que participaram tiveram a oportunidade
de se inteirarem dos futuros projetos da
Diocese de Angra.

“Temos todas as perspetivas e mais algu-
mas porque se conseguimos trazer a ilha
das Flores 110 acólitos, quer dizer que é um
movimento sempre crescente. Atendendo
que somos uma Diocese de território des-
continuo, termos 110 acólitos na ilha das
Flores é um nota muito positiva”, referiu ao
Jornal Diário da Lagoa o Diretor do Serviço
Diocesano da Liturgia.

A VI Peregrinação Diocesana dos Acólitos
irá realizar-se dias 6, 7 e 8 de julho de 2018
e desta feita terá lugar na ilha Graciosa.

DL/AF/AS

Grupo de acólitos oriundos da Matriz de Lagoa que participaram no encontro na ilha das Fores. 
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Atividade da PSP - Esquadra de Lagoa NECROLOGIA
Freguesia de Nª Sª do Rosário

Maria Beatriz Ventura Moniz
Nasceu: 14-03-1934
Faleceu: 26-06-2017

No âmbito da atividade policial re-
cordamos, neste quadro, algumas das
ações desenvolvidas pelos elementos
da Esquadra da PSP de Lagoa, e divul-
gada através do relatório diário do Co-
mando Regional da PSP.

Ressalvamos que estes são dados que

não refletem a totalidade da atividade
dos elementos desta esquadra.

15JUL2017 - Foi detido um indivíduo
do sexo masculino, com 38 anos, por
condução de veículo, sob a influência
de álcool, com uma TAS de 2.02 g/l.

20JUL2017 - Foi detido por desobe-
diência, um indivíduo do sexo mascu-

lino, com 63 anos, após ter sido inter-
cetado a conduzir com a carta de con-
dução apreendida.

21JUL2017 - Foi detido por desobe-
diência, um indivíduo do sexo mascu-
lino com 42 anos, após ter sido
intercetado a conduzir um veículo, com
a carta de condução apreendida. Freguesia de Nª Sª do Rosário

Pe António de Andrade Varão
Nasceu: 01-05-1940
Faleceu: 02-07-2017

LCL apoiou, com alimentos de 
primeira necessidade, 76 crianças

Freguesia de Nª Sª do Rosário

Maria dos Anjos Mota
Nasceu: 01-05-1940
Faleceu: 12-07-2017

Freguesia de Nª Sª do Rosário

Maria Laura Rodrigues Cardial
Nasceu: 26-02-1915
Faleceu: 16-07-2017
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Faleceu o Pe. António Varão
Faleceu no dia 2 de julho, pelas

12h30, no Hospital do Divino Espirito
Santo, em Ponta Delgada, o Pe António
Varão, residente na ouvidoria da Lagoa,
na ilha de São Miguel, de onde era na-
tural.

A missa, de corpo presente, sido pre-
sidida pelo bispo de Angra, D. João
Lavrador. 

Sacerdote desde 1970, o Padre Antó-
nio Andrade Varão serviu várias comu-
nidades da diocese de Angra, a última
das quais nos Fenais da Luz, ouvidoria

das Capelas.
Atualmente residia na ouvidoria da

Lagoa e encontrava-se doente há já
algum tempo.

O sacerdote lagoense completava
este ano 72 anos.

De recordar que a Junta de Freguesia
de Nossa Senhora do Rosário, Lagoa,
homenageou o Padre António Varão,
com a entrega da medalha de mérito,
no decorrer  das comemorações dos
424 anos da freguesia, que teve lugar
dia 5 de abril de 2017.

Para Gilberto Borges, Presidente da

Junta de Freguesia de Nossa Senhora
do Rosário, no decorrer da sessão, afir-
mou ser um reconhecimento justo pelo
trabalho desenvolvido em prol da co-
munidade religiosa da freguesia. Na
ocasião, também a Presidente da Câ-
mara Municipal de Lagoa, referiu que,
distinguir o sacerdote é “distinguir o
trabalho e o amor à terra, assim como
é reconhecê-lo como um dos vultos
mais representativos da fé católica do
povo lagoense." 

Banhistas devem evitar o con-
tacto direto com o “dragão azul”

A Secretaria Regional do
Mar, Ciência e Tecnologia,
através da Direção Regional
dos Assuntos do Mar, face
às notícias que têm vindo a
ser divulgadas sobre a ale-
gada perigosidade do ‘dra-
gão azul’ (Glaucus
atlanticus), já veio clarificar
que o ‘dragão azul’ é um pe-
queno molusco nudibrân-
quio pelágico e oceânico
que ocorre nas águas da Re-
gião.

Embora estejam regista-
dos nas águas açorianas,
não é comum ocorrerem ar-
rojamentos deste orga-
nismo nas densidades
reportadas nas últimas se-
manas.

Este fenómeno é, no en-
tanto, natural e deriva da
variabilidade dos fatores

ambientais que regulam os
ecossistemas marinhos, tal
como acontece com a abun-
dância de águas vivas, cara-
velas-portuguesas e outros
organismos marinhos.

Segundo recorda a mesma
nota, os ‘dragões azuis’ ali-
mentam-se, preferencial-
mente, de
caravelas-portuguesas (Phy-
salia physalis) e, por essa
razão, poderão conter a to-

xina da sua presa, provo-
cando eventual irritação da
pele a quem os tocar.

Este animal não constitui
perigo acrescido para o
homem, exceto, eventual-
mente, para pessoas alérgi-
cas à toxina.

Contudo, por precaução,
os banhistas e outros utili-
zadores das zonas costeiras
devem evitar o contacto di-
reto com este animal.

O programa de assis-
tência alimentar de emer-
gência que o Lions Clube de
Lagoa (Açores) decidiu im-
plementar, neste Ano Lio-
nístico que agora termina,
foi integralmente, realizado
com satisfação plena dos

compromissos sociais assu-
midos.

Foram apoiadas 25 famí-
lias das diferentes fregue-
sias do Concelho de Lagoa,
abrangendo um total de
149 pessoas assistidas, das
quais 76 foram crianças e os
restantes adultos.

Segundo o Lions, este ser-
viço prestado foi integrado
nas comemorações dos 25
anos de Serviço de Proximi-
dade, celebrados em ja-
neiro passado, e
destinou-se a sinalizar, na
comunidade de Lagoa, o
Centenário do Lionismo,
com uma ação de grande
impacto social, correspon-
dendo a uma resposta a di-
ficuldades ainda, sentidas
por famílias, especialmente,
as mais numerosas, e de-
vido à crise.

A execução do programa
contou com a colaboração
das juntas de freguesia que
identificaram as situações
mais urgentes.

DL/LCL
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Soluções do passatempo do mês de julho de 2017

Labirinto: Descubra o caminho correto.

Descubra as dez diferenças.

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

A vida afetiva aconselha algumas
alterações no quotidiano e, com pondera-
ção, vai dar melhor sentido às suas rela-
ções.

A nível profissional seja persistente e atue
de acordo com o seu carácter, manifes-
tando as suas opiniões com sentido de jus-
tiça.

Touro (21/4 a 21/5)

A vida afetiva marca a possibili-
dade de uma nova paixão, contudo, resolva
situações antigas respeitando os sentimen-
tos envolventes.

A nível profissional, com calma e paciên-
cia, projete as atividades valorizando certos
detalhes fundamentais ao sucesso.

Gémeos (22/5 a 21/6)

A vida afetiva evolui positiva-
mente se a comunicação, a amizade e o
companheirismo, forem elementos presen-
tes na relação amorosa.

A nível profissional atue com convicção,
confiança e otimismo, de maneira a poder
alcançar patamares mais exigentes na car-
reira.

Caranguejo (21/6 a 23/7)

A vida afetiva acusa alguns impre-
vistos e, com toda a segurança emocional,
vai ter coragem para construir a sua felici-
dade.

A nível profissional a fase é excelente para
permutas e envolvimentos em associações,
que facilitem a realização dos seus sonhos.

Leão (24/7 a 23/8)

A vida afetiva depende essencial-
mente da sua capacidade de comunicar as-
sertivamente, superando certos problemas
pendentes.

A nível profissional a conjuntura é favo-
rável à realização dos seus objetivos e pro-
cure gerir os recursos com honestidade.

Virgem (24/8 a 23/9)

A vida afetiva reflete um período
de autoconfiança e também de grande cla-
reza de sentimentos, motivando relações
muito prósperas.

A nível profissional seguramente vai su-
perar todas as dificuldades e tem imensas
condições para concretizar objetivos provei-
tosos.

Balança (24/9 a 23/10)

A vida afetiva assinala a sensação
de nostalgia e uma necessidade de isola-
mento, que facilita a introspeção ideal ao
autoaperfeiçoamento.

A nível profissional não faça projetos fan-
tasiosos, aliás, todo o sucesso passa por
uma atitude quotidiana mais dedicada e
disciplinada.

Escorpião (24/10 a 22/11)

A vida afetiva proporciona relacio-
namentos muito agradáveis, transparentes
e balizados pela compreensão circundante.

A nível profissional evite atuar impulsiva-
mente, por conseguinte, proceda sempre
com calma, serenidade e na base do enten-
dimento.

Sagitário (23/11 a 21/12)

A vida afetiva pressagia grandes
afinidades e um mútuo crescimento nas as-
sociações amorosas, alicerçadas na tolerân-
cia.

A nível profissional o momento define
uma ocasião auspiciosa para analisar e re-
definir os seus planos a curto prazo.

Capricórnio (22/12 a 20/1)

A vida afetiva indica dúvidas, con-
tradições e deceções prejudiciais ao discer-
nimento capaz de escolher o caminho a
trilhar.

A nível profissional preste atenção aos
pormenores e controle o desejo de seguir
planos arriscados que criam ruturas na car-
reira.

Aquário (21/1 a 19/2)

A vida afetiva aponta alguns en-
contros imprevisíveis, porém, desenvolva
um comportamento mais original e inde-
pendente.

A nível profissional seja leal aos seus ím-
pares pensamentos mas, inteligentemente,
valorize a opinião das outras pessoas.

Peixes (20/2 a 20/3)

A vida afetiva mostra a necessi-
dade de estabilidade familiar e de um es-
paço harmonioso, ideal para a expansão da
sensibilidade. 

A nível profissional deverá dar a máxima
atenção às pessoas à sua volta, tentando
compreender as preocupações dos seus se-
melhantes.
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O anteprojeto de Valorização
da Frente Marítima de Santa Cruz,
na cidade de Lagoa, foi apresen-
tado pela Câmara Municipal, de
forma a atribuir uma finalidade a
este espaço. 

A apresentação pública decorreu
dia 22 de julho, na Casa da Cultura
Carlos César, com casa cheia, onde
os lagoenses tiveram a oportuni-
dade de ficar a perceber e debater,
o que se pretende para a baía de
Santa Cruz.

Para a autarca lagoense este es-
paço representa, e é considerado
por todos, uma zona nobre com
muito potencial mas continua com
pouca utilidade servindo, apenas,
para a comunidade local poder
usufruir da zona balnear ou para a
passagem de automóveis na ave-
nida.

“O que nós queremos é apresen-
tar um projeto que venha enrique-
cer a cidade e venha sobretudo a
ser um ponto central da freguesia
de Santa Cruz e também motivo

de orgulho para a sua população”,
referiu Cristina Calisto ao Jornal
Diário da Lagoa.

O anteprojeto poderá ser con-
sultado, na Câmara Municipal de
Lagoa, até meados deste mês de
agosto, por forma a que todos os
interessados possam tomar
conhecimento e dar a sua opinião
sobre o mesmo. Assim sendo,
após a finalização do mesmo, o
projeto será candidatado aos Fun-
dos Comunitários, cujos documen-
tos têm que entrar até dia 31 de
outubro, estando previsto um
custo total de 3 milhões de euros,
sendo que para a baía de Santa
Cruz o custo deverá rondar os 1,5
milhões de euros.

“Não é um documento que es-
teja fechado, é um documento
que segue algumas linhas orienta-
doras relacionadas com o tempo
em que estamos. Como sabemos
a ideia de uma marina e outras
ideias que já foram apresentadas
no passado, hoje em dia não têm
enquadramento nos fundos comu-
nitários e os municípios, com o seu

orçamento, não têm capacidade
para executar uma obra desta
grandeza”, explicou Cristina
Calisto.

O “esboço” que foi apresentado
não tem que ser obrigatoriamente
executado pela Câmara, um inves-
tidor privado poderá realizar o
projeto, caso reúna um conjunto
de posições que salvaguarde o
município lagoense.

A apresentação deste projeto
também teve como objetivo per-
ceber e colher a opinião da comu-
nidade acerca do mesmo, dessa
feita, os presentes tiveram a opor-
tunidade de questionar e opinar
sobre o mesmo.Várias pessoas
congratularam a autarquia pelo
projeto, acreditando que este
deve ser efetuado rapidamente,
salientando que esta valorização já
foi apresentada por três autarcas
diferentes e que esta é a altura
certa para a sua concretização.

O projeto consta a ligação entre
o Portinho de São Pedro e a igreja
de Santa Cruz, sendo criadas várias
zonas verdes, ciclovias, praias

duras e a possibilidade de constru-
ção de três edifícios que poderão
servir para habitação, turismo e
comércio. Exatamente esta possi-
bilidade foi alvo de algumas ques-
tões por parte de alguns dos
presentes, nomeadamente pela
volumetria apresentada.

Por outro lado, alguns dos la-
goenses presentes destacaram o
facto do projeto ser óbvio e que
demorou bastante tempo até ser
apresentado, duvidando, por isso,
que o mesmo consiga ser apresen-
tando, dentro do prazo, aos fun-
dos comunitários.

No final da apresentação e de-
bate sobre o projeto de Valoriza-
ção da Frente Marítima de Santa
Cruz, a opinião da comunidade
presente foi unânime: um projeto
realista e enriquecedor que tem
que ser apresentado aos fundos
comunitários em outubro deste
ano, caso contrário, corre-se o
risco de estar mais dez anos à es-
pera duma solução viável para o
espaço.

DL/AS

Frente marítima de Santa Cruz 
poderá ter solução à vista
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Este é já o terceiro anteprojeto apresentado para a frente marítima.

Fotos: DL

O projeto pretende ligar a via litoral da cidade.


