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PS conquista maioria absoluta na Lagoa, enquanto
PSD perde a única freguesia que liderava desde 1976

CSCA concorre para 
recorde do Guinness
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Partido Socalista conquista a maioria absoluta na Lagoa
com melhor resultado de sempre

O Partido Socialista venceu,
com maioria absoluta, no conce-
lho de Lagoa, como resultado das
Eleições Autárquicas de 1 de outu-
bro.

A candidatura à Câmara de
Lagoa do PS, com Cristina Calisto a
encabeçar, atingiu um marco his-
tórico nas eleições autárquicas no
concelho, chegando aos 70,17%
na votação do eleitorado.

Como resultado o PS venceu
igualmente nas cinco freguesias
do concelho, conquistando, pela
primeira vez, Santa Cruz, até hoje
liderada sempre pelo PSD.

O PSD por sua vez perdeu a única

freguesia que liderava, contudo,
conseguiu eleger para a Câmara
Municipal dois vereadores, mais
um do que há quatro anos. 

Na Câmara o PS tem assim maio-
ria com um total de cinco eleitos
contra dois do PSD.
Nestas eleições estavam inscritos

12.776 eleitores, tendo votado
6.376. Para a Câmara Municipal, o
PS teve 4.474 votos (70,17%) con-
tra 1.509 votos (23.67%) do PSD. A
CDU teve 158 votos (2,48%).

Registaram-se 130 votos em
branco (2,04%) e 105 nulos
(1,65%).

Por outro lado, O PSD perdeu,
na Lagoa, a única Junta de Fregue-

sia que liderava desde 1976. Com
um resultado pior que em 2013, o
PSD perdeu ainda um dos manda-
tos que havia conseguido há qua-
tro anos.

Nestas eleições, dos 3.179 inscri-
tos votaram em Santa Cruz 1.578
(49,64%). O PS conseguiu 1.036
votos (65,65%) enquanto o PSD
ficou-se pelos 464 votos (29,40%).
Por sua vez a CDU conseguiu 37
votos (2,34%).

Em termos de mandatos nesta
freguesia o PS tem 6 e o PSD 3.

Na Ribeira Chã o PS venceu igual-
mente com maioria conseguindo
157 votos (66,81%) contra 73
votos do PSD (31,06%).

Dos 371 inscritos, votaram 235
eleitores (63,34%). Em termos de
mandatos o PS tem 5 e o PSD 2.

Em Água de Pau o PS também
conseguiu uma maioria, embora
não tão expressiva. Nestas elei-
ções foram 5 as candidaturas
nesta freguesia embora apenas PS
e PSD conseguiram eleger manda-
tos.

O PS teve 739 votos (49,37%)
contra 503 do PSD (33,60%). Os in-
dependentes ONPEAP consegui-
ram 102 votos (6,81%) enquanto
os independentes PPAP consegui-
ram 84 votos (5,61%). Já a CDU
teve 11 votos (0,73%). 

Já em termos de mandatos o PS

tem 5 e o PSD 4.
No Cabouco registou-se mais

uma maioria para o PS. Dos 1.658
eleitores inscritos foram 856
(51,63%) os que votaram. Destes
620 votaram no PS (72,43%) en-
quanto 190 votaram no PSD
(22,20%). 

Em termos do número de man-
datos, o PS tem 7 e o PSD 2.

Na Freguesia de Nossa Senhora
do Rosário o PS levou igualmente
vantagem. Nesta freguesia vota-
ram 2.210 eleitores (46,13%) dos
4.791 inscritos. O PS teve 1.238
votos (56,02%) enquanto o PSD
787 votos (35,61%). A CDu teve 71
votos (3,21%). 

Em termos de mandatos o PS
tem 6 e o PSD 3.

Por outro lado, o PS voltou a ter
maioria na Assembleia Municipal
de Lagoa, como resultado das Elei-
ções Autárquicas deste domingo.

Dos 12.776 eleitores inscritos,
votaram 6.376 (49,91%). O PS con-
segui 4.169 votos (65,39%) ele-
gendo 15 mandatos, enquanto o
PSD teve 1.696 votos (26,6%) ele-
gendo 6 mandatos, mais um que
há quatro anos. A CDU teve 225
votos (3,53%) embora não foi su-
ficiente para eleger mandatos.

Nas eleições deste domingo,
todos os partidos tiveram um me-
lhor resultado que em 2013 tendo
subido no número de votos.

DL
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Cristina Calisto diz estar disponível para ouvir, mas recorda
que o PS foi quem venceu, inequivocamente, as eleições

No rescaldo das Eleições
Autárquicas do passado dia 1
de outubro, o PSD Lagoa re-
feriu ao Jornal Diário da
Lagoa que o resultado alcan-
çado não era o pretendido
pelo PSD. “Tínhamos objeti-
vos de ganhar juntas de fre-
guesia, de subir na
Assembleia Municipal e na
vereação. Mas também
tínhamos consciência que o
poder instalado do PS condi-
cionava e de que maneira os
resultados eleitorais que pre-
tendíamos”.   

Segundo Carlos Augusto
Furtado, os resultados fica-
ram aquém do esperado e há
agora que fazer uma reflexão
para tentar perceber o que
correu mal.

“Estamos aqui para traba-
lhar. Com dois vereadores
nos próximos quatro anos,
mais um membro na Assem-
bleia Municipal, e com a coe-

são da equipa que tivemos
até aqui, perfilam-se tempos
de muito trabalho e de muita
disputa eleitoral”, adiantou à
nossa reportagem.

Carlos Furtado adiantou
ainda que o eleitorado po-
derá esperar um PSD ativo.
“Iremos, dentro dos possí-
veis, fazer chegar todo o
nosso trabalho que iremos
realizar, quer na Assembleia
Municipal, quer na Vereação.
Iremos tentar envolver a po-
pulação nesta participação
politica”.

O agora vereador do PSD
na Câmara da Lagoa diz estar
consciente ainda de que o re-
sultado destas eleições mos-
tra o quanto a população
está distante do que é a ges-
tão quer da Câmara quer das
Juntas de Freguesia.

Por outro lado, Carlos Fur-
tado não quis deixar de dizer
que tem orgulho nas equipas
de profissionais, políticos e

simpatizantes que tiveram na
campanha, “foram momen-
tos indescritíveis, com aceita-
ção das pessoas, quer na
constituição das lisitas quer
no momento de campanha”.

O líder do PSD Lagoa recor-
dou ainda que, durante a
campanha, aquilo que foram
vendo, dos sinais que eram
dados pela população era
possível acreditar num resul-
tado melhor, tendo estes fi-
cado aquém do que foram as
indicações do eleitorado du-
rante a campanha e isso ob-
riga a uma reflexão. “Com
base nessa reflexão estare-
mos aqui para delinear aquilo
que será a nossa estratégia
para o futuro”.

Segundo Carlos Augusto
Furtado perfilam-se agora
quatro anos de muito traba-
lho na Câmara da Lagoa.

DL

A candidatura da Coligação PCP-PEV
na Lagoa faz um balanço positivo dos re-
sultados alcançados na noite eleitoral do
passado dia 1 de outubro, apesar de não
ter conseguido eleger nenhum mandato.

Ricardo Tavares, que foi candidato à
Câmara da Lagoa, adiantou ao Jornal
Diário da Lagoa que “os objetivos pro-
postos foram cumpridos, que era exata-
mente obter mais votos do que nas
eleições de 2013 e isso foi atingido”. 

A coligação PCP-PEV em 2013 tinha
chegado apenas aos 1.83% dos votos
(113 votos) enquanto nas Eleições Autár-
quicas do passado dia 1 de outubro, su-
biram para 2,48% (158 votos), isto para
a Câmara Municipal. 

Para a Assembleia Municipal a coliga-
ção subiu igualmente o seu score eleito-
ral de 2,47% em 2013 (154) para 3,53%
(225). Já no que diz respeitos às Assem-
bleias de freguesia a coligação viu igual-
mente um aumento na votação do
eleitorado de 1,23% (77) para 1,87%

(119).
Segundo recordou à nossa reportagem,

era igualmente objetivo ser a terceira
força representada na Câmara, mas se-
gundo referiu, “ainda não foi desta,
daqui a quatro anos voltaremos a tentar,
sendo que o mesmo aconteceu na
Assembleia Municipal”.

Nas Freguesias, pelos resultados obti-
dos, com o aumento do número de
votos, o candidato da CDU à autarquia
lagoense considera que os resultados
são animadores para o futuro.

Apesar de não ter sido eleito, Ricardo
Tavares deixa a garantia de que a CDU
vai ter um trabalho interventivo e ativo
nos próximos quatro anos. “Estaremos
atentos ao trabalho que será realizado
pela autarquia”.

DL

Depois de ter alcançado
um resultado histórico na
Lagoa para o PS, nas últimas
eleições Autárquicas, no
passado dia 1 de outubro,
Cristina Calisto, a presidente
eleita, fez um balanço extre-
mamente positivo dos resul-
tados alcançados nestas

eleições.
“Esta será uma noite que

fica marcada na minha vida
e na vida da Lagoa, porque
é a primeira vez que alcan-
çamos uma vitória nas cinco
juntas, ganhamos a Assem-
bleia e reforçamos os votos
nestas eleições. Estou muito
feliz com este resultado e

agora é começar a trabalhar
porque uma vitória destas
só nos dá uma responsabili-
dade acrescida de corres-
ponder a todos os que
acreditaram neste projeto, e
não há dúvidas”, disse a au-
tarca à nossa reportagem.

Segundo recordou, “houve
três projetos a votos e os

lagoenses escolheram o
projeto do PS por ser o me-
lhor”. A autarca agora eleita
diz que serão quatro anos
intensos para continuar a
seguir aquilo que é a “rota
do futuro para a Lagoa”.

Por outro lado, como re-
sultado destas eleições, o PS
ganhou a Freguesia de

Santa Cruz, ao fim de 42
anos de governação do PSD.
“Ganhar Santa Cruz deu um
gosto especial, foi o que
completou a festa na noite
das eleições”, referiu Cris-
tina Calisto, adiantando que
a aposta que se foi feita no
candidato Sérgio Costa foi
acertada. “Temos um candi-
dato que é reconhecido
junto da população, uma
pessoa simples, afável, fácil
de aceder e, naturalmente,
estou certa que é o candi-
dato certo para levar Santa
Cruz para a frente”.

Quanto à governação na
Câmara Municipal, o PS
obteve igualmente a maio-
ria absoluta elegendo cinco
mandatos contra dois do
PSD. A autarca refere que,
quem a conhece sabe que
gosta de dar espaço aos ou-
tros para ouvir o que têm
para oferecer como alterna-
tiva, mas deixa o alerta.
“Obviamente que é inequí-
voca a vitória do PS e nós
estamos em maioria abso-
luta e é o PS que vai gover-

nar, não é o PSD, não haja
duvida nisso, agora, se o
PSD quiser ter uma atitude
positiva nesta relação com a
Câmara e quiser contribuir
junto dos nossos projetos,
acrescentando uma mais
valia a qualquer um deles,
estamos aqui, mas se for
para criticar apenas, pois
não vamos perder tempo
com essa situação, porque
quem nos elegeu foi para
trabalhar não foi para ficar a
discutir”, recordou a autarca
adiantando que não é pes-
soa de ficar parada e vai
estar a trabalhar pelo futuro
da Lagoa.

Cristina Calisto diz que vai
ouvir: “estou disponível
para me apresentarem con-
tra propostas interessantes
para o desenvolvimento da
Lagoa, mas obviamente, se
assim não fosse, o PSD era o
vencedor, se assim não foi,
é porque o que o PS tem
para oferecer é segura-
mente melhor”, disse.

DL

Carlos Furtado diz que serão
quatro anos de muito trabalho

Ricardo Tavares diz que
CDU vai estar atenta ao
trabalho da Câmara

Água de Pau foi palco da festa socialista com os vencedores da noite eleitoral de 1 de outubro. Foto:PS
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De volta à escola...

Terminam as férias de
verão e recomeçam as aulas
e as rotinas que lhe estão
associadas: acordar cedo,
ter horas para as refeições,
trabalhos de casa para rea-
lizar, estudar, pesquisar para
aprender coisas novas… Al-
guns alunos esperam ansio-
sos por este recomeço.
Todos (ou quase todos) re-
gressam com a alegria de
rever colegas e amigos e

partilhar brincadeiras du-
rante os momentos sem
aulas. É bom voltar à escola,
rever os amigos e conhecer
caras novas.

À semelhança dos anos
anteriores, os pais e encar-
regados de educação dos
alunos dos diferentes níveis
de ensino ministrados na
EBI de Lagoa foram os pri-
meiros a ser acolhidos nas
diversas escolas que com-
põem esta Unidade Orgâ-

nica. A primeira abordagem
foi feita pelo Presidente do
Conselho Executivo, no caso
dos alunos da EB 2,3 Padre
João José do Amaral e pelas
Coordenadoras de Escola
nas sete escolas EB1/JI. Em
todos os casos foram dadas
informações referentes ao
funcionamento da Escola e
recordado o importante
papel dos pais e Encarrega-
dos de Educação na vida es-
colar dos seus educandos.

O apelo foi feito no sen-
tido de todos (Escola e En-
carregados de Educação)
unirem esforços no mesmo

sentido, apoiando os nossos
alunos de forma a alcança-
rem mais facilmente o su-
cesso pretendido. Assim o
referia o cartaz de fundo no

Pavilhão Central da Escola:
“Juntos podemos fazer
tanto…”

No dia 14 de setembro,
dia do ProSucesso, todos os
alunos foram recebidos na

Escola, uns felizes por reve-
rem os colegas, outros mais
apreensivos, principal-
mente os que ingressaram

na escola pela primeira
vez.  

A todos, desejamos um
bom ano letivo!

Reforços ao nível do 2º ciclo
À semelhança do ano le-

tivo passado, no presente
ano, na EB 2, 3 Padre João
José do Amaral, os alunos
poderão usufruir de aulas
de apoio nas salas de es-
tudo, que abrangerão as
disciplinas de Português,
História e Geografia de Por-
tugal, Inglês, Matemática e
Ciências da Natureza (às se-
gundas, terças e quintas fei-
ras, das 15:15 às 16:00h) e
que poderão ajudar os alu-
nos a organizar o seu estudo

e a ultrapassar dificuldades
que surjam naquelas áreas
curriculares disciplinares.      

A escola continua ainda a
oferecer atividades extra-
curriculares (clubes) nas
quais todos os alunos se
podem inscrever, se o dese-
jarem. Assim, à quarta feira,
das 14:30 às 16:00 horas,
funcionarão os clubes Pro-
tecção Civil, Música, Em-
preendedorismo e Inglês e
à sexta feira, com o mesmo
horário, os clubes de Mate-
mática e Ciências, Multimé-

dia e Clube das Artes. Todas
estas atividade pretendem
dotar os alunos de compe-
tências que vão muito para
além das aprendizagens nas
diversas disciplinas, e que
poderão contribuir para um
aperfeiçoamento a nível
cultural, dos conhecimentos
e das capacidades, propor-
cionando aos alunos um
crescimento formativo mais
equilibrado e mais com-
pleto.

APEE da da EBI de Lagoa
doa livros às escolas

A Associação de Pais e Encarregados
de Educação da Escola Básica e Integrada
de Lagoa (APEEEBIL), com o apoio finan-
ceiro de quatro empresários lagoenses,
conseguiu doar livros às sete escolas do
primeiro ciclo do Concelho de Lagoa.

A Associação foi instituída em dezem-
bro de 2009 e desde então, tem vindo a
colaborar com os órgãos das escolas
lagoenses, desenvolvendo algumas inicia-
tivas, com vista a chamar os pais às esco-
las, para outras atividades senão aquelas,
rotineiras, das avaliações e assiduidades.

“Por ser professora também, sempre
tive preocupação com a educação e de-
pois de ter nascido as minhas filhas e
quando elas ingressaram no ensino,
comecei a ver a educação na outra pers-
petiva, na perspetiva de encarregado de
educação”, salientou Susete Benevides ao
Jornal Diário da Lagoa, presidente da
APEEEBIL desde 2015.

Com o programa ProSucesso, instau-
rado pelo Governo Regional, esta associa-
ção percebeu que os pais e encarregados
de educação deveriam assumir um papel
de maior relevância pela educação dos
alunos lagoenses.

“Ao auscultar na EBI de Lagoa quais
eram as causas apontadas para o insu-
cesso, uma delas foi a falta de hábitos de
leitura, constatamos que, as bibliotecas
escolares estavam um pouco desfalcadas
e que não havia verbas no orçamento da
escola para dotá-las com os livros do
Plano Nacional de Leitura e do Plano Re-
gional de Leitura”, explicou a presidente
da APEEEBIL, relembrando que esta doa-
ção de livros já existe pelo terceiro ano
consecutivo.

Os empresários lagoenses foram conta-
tados pela Associação de Pais de forma a
doarem verbas, para que esta procedesse
à aquisição dos livros, indicados pelas es-
colas do primeiro ciclo. De salientar que,
apesar de muitas empresas terem sido
contatadas pela Associação, apenas qua-
tro participaram, financeiramente, neste
projeto.

Foram doados 52 livros de leitura obri-
gatória às sete escolas do primeiro ciclo

do concelho, sendo que, desse modo, a
APEEEBIL contribui para melhorar uma
das causas apontadas para o insucesso
escolar na Lagoa.

“Os alunos devem sentir-se mais moti-
vados ao terem manuais novos para ma-
nusear”, frisou Susete Benevides,
acreditando que o incentivo à leitura é
fundamental para a educação dos mes-
mos, referindo que o projeto “Canta
Comigo, Leio Contigo”, também ajudou a
estimular os alunos.

Uma das empresárias que contribui para
essa doação e presente na entrega dos li-
vros adiantou, ao Jornal Diário da Lagoa,
que este projeto é fundamental para estas
crianças, principalmente por acreditar que
o futuro da Lagoa passa por estes jovens
e que o gosto pela leitura permite desen-
volver várias vertentes da educação.

“Nós temos tido um feedback positivo,
quer por parte das crianças que têm os
livros nas escolas do primeiro ciclo, quer
por parte dos empresários que depois
vêem que fizeram um gesto que é acari-
nhado pelas próprias crianças, que depois
conseguem identificar quais foram as pes-
soas que lhes doaram os livros. Conti-
nuando a haver disponibilidade por parte
dos empresários, nós associação tam-
bém”, afirmou Susete Benevides, adian-
tando que quer dar continuidade a este
projeto no futuro, caso venha a ser ree-
leita presidente desta associação, sendo
que o seu mandato termina este mês de
outubro.

A Associação de Pais e Encarregados de
Educação, organizou igualmente  a V Feira
de Ocupação de Tempos Livres na Escola
Padre João José do Amaral – Fisher, du-
rante a qual mostrou, às crianças do con-
celho e aos seus encarregados de
educação, quais são as atividades extra-
curriculares que a Lagoa oferece.

A Associação de Pais e Encarregados de
Educação da Escola Básica e Integrada de
Lagoa tenciona, com pequenos projetos,
ajudar a criar uma população mais ativa,
instruída e participativa, plantando pe-
quenas sementes nas escolas, que darão
frutos no futuro.

DL/AS

Foto: DL
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A Escola Básica e Integrada de Água
de Pau celebrou, no dia 17 de setembro,
o seu 5º aniversário. Na cerimónia come-
morativa a Presidente do Conselho Execu-
tivo, Joana Medeiros, agradeceu a
presença da representante da Srª Presi-
dente da Câmara Municipal de Lagoa, Eli-
sabete Tavares; da representante do Sr.
Presidente da Junta de Freguesia de Água
de Pau, Paula Matos; do Presidente do
Conselho Executivo da Escola Secundária
de Lagoa, Alexandre Oliveira; do Presi-
dente da Assembleia de Escola da EBI de
Água de Pau, Paulo Martins; da represen-
tante da Casa do Povo de Água de Pau,
Vera Libório; de Igor França e Luzia Mota,

coordenador do Serviço de Educação e
Cultura da Câmara Municipal de Lagoa e
coordenadora da Rede Regional das Bi-
bliotecas Escolares; e de Ângela Coroado,
coordenadora da Biblioteca da EBI de
Água de Pau.

Na dita cerimónia procedeu-se ao des-
cerramento da placa comemorativa do 5º
aniversário da escola. Esta placa foi execu-
tada na disciplina de Educação Tecnoló-
gica, no final do ano letivo transato, pelos
alunos Francisca Botelho, Francisca Cra-
veiro, Francisco Carreiro, Leandro Bolari-
nho, Filipa Vieira, Rodrigo Borges, Nicolau
Valente, Miguel Massa e Tomás Tavares
sob a orientação da professora Márcia
Leonardo.

EBI de Água de Pau 
comemora 5º Aniversário

"Todos Juntos Podemos Ler"
chega à Lagoa

O programa da Rede Regional de Biblio-
tecas Escolares (RRBE), apoia as escolas da
Região Autónoma dos Açores e ,em con-
junto, com a Fundação PT, foi desenvolvido
o projeto “Todos Juntos Podemos Ler”, que
está implantado, desde 2015, nas escolas
regionais.

O auditório da Escola Básica e Integrada
de Água de Pau, na Lagoa, foi palco da
cerimónia de assinatura da carta de com-
promisso com a Fundação PT a ser desen-
volvido nesta escola.

O projeto “Todos Juntos Podemos Ler”,
foi iniciado pela Rede Regional de Bibliote-
cas Escolares, e tem como principal obje-
tivo equipar as bibliotecas escolares, com
auxílios de leitura para alunos com neces-
sidades educativas especiais.

Segundo a presidente do Conselho Exe-
cutivo da EBI de Água de Pau, Joana Medei-
ros, este projeto permitirá uma dinâmica
mais forte da biblioteca, com uma partici-
pação mais ativa dos alunos, até dos do-
centes que necessitam de mais ajuda.

“O projeto é muito importante, porque
vai nos equipar com materiais que não
tínhamos, portanto temos uma biblioteca
muito dinâmica, que está a começar a
ganhar, agora, algum material para todos
os alunos. No entanto, para as necessida-
des educativas especiais ainda não tínha-
mos nada e foi uma mais valia nesse
sentido”, explicou Joana Montalvão Medei-
ros, afirmando que esta EBI tem sempre
uma atenção especial para com estes alu-
nos, nomeadamente com turmas projetos,
apoios extras, tanto dentro da sala de aulas
como fora e materiais específicos.

Pelo terceiro ano consecutivo, as escolas
da Região Autónoma dos Açores, recebem
este projeto, sendo, atualmente 11 escolas
a contar com o apoio da Rede Regional de
Bibliotecas Escolares. No letivo 2017-2018,
foram contempladas mais três escolas com
o projeto “Todos Juntos Podemos Ler”: a
Escola Básica e Integrada de Água de Pau,
Rabo de Peixe e da Praia da Vitória.

Ao nível global, a Fundação PT, apoia 45
agrupamentos escolares, um total de,
aproximadamente, 5000 alunos. Desse
total, as várias escolas dos Açores, repre-
sentam cerca de 1630 alunos açorianos.
Mais concretamente, na EBI de Água de

Pau, os 25 alunos incluídos no Regime Edu-
cativo Especial, desde o pré-escolar até ao
terceiro ciclo, irão beneficiar de soluções
tecnológicas para poderem ler através de
softwares e de hardwares, dedicados,
exclusivamente, aos diversos tipos de
necessidades especiais.

A EBI de Água de Pau é a primeira escola
do concelho de Lagoa a receber este apoio,
onde os docentes poderão usufruir de uma
leitura com formatos acessíveis, destinados
a alunos com cuidados especiais, numa
inclusão digital e social dos mesmos.Para a
Diretora da Fundação PT, Graça Rebôcho, o
projeto “Todos Juntos Podemos Ler”, é
específico à educação e à leitura, mas tam-
bém à assiduidade digital. Mais concreta-
mente, são equipamentos tecnológicos
cujo principal objetivo passa pela inclusão
digital e social dos alunos com necessida-
des educativas especiais, ao nível da litera-
cia e da educação.

Por outro lado, segundo o Diretor Regio-
nal da Educação, o Governo Regional, em
conjunto com a RRBE, tem desenvolvido
diferentes projetos que pretendem melho-
rar a competência da leitura e ajudar os
professores, na prática letiva.

“Nos últimos anos, a PT, tem fornecido
um conjunto de software e de hardware,
que estão a ser colocados nas escolas e
que, permitem chegar a um grupo de alu-
nos com necessidades educativas espe-
ciais”, adiantou José Freire, relembrando
que o Governo Regional tem vários objeti-
vos que quer resolver no futuro, nomeada-
mente com um conjunto de estratégias,
para a educação escolar.

O Diretor Regional da Educação, salien-
tou ainda que a educação é o futuro e que
o sucesso dos jovens será o sucesso da
Região, relembrando que em questões de
aprendizagem, o Governo Regional, tudo
tem feito para garantir o sucesso escolar
dos Açores.

A recetividade dos alunos, relativamente
a este projeto, tem sido muito favorável,
pois os mesmos sentem-se acarinhados e
acabam por perceber, que sem uma ajuda
tecnológica não conseguiriam desenvolver
determinadas competências, designada-
mente a literacia.

DL/AS

Fotos:DL

Assinatura do Projeto “Todos
juntos podemos ler”

No dia 27 de Setembro, às 11h, teve
lugar na EBI de Água de Pau a cerimónia de
assinatura do Projeto “Todos juntos pode-
mos ler”, um projeto de educação inclusiva,
financiado pela Fundação PT, que será de-
senvolvido pela escola de Água de Pau.

O Sr Diretor Regional de Educação, Dr
José Freire, a Diretora da Fundação PT, Drª
Graça Rebocho, a Coordenadora da Rede
Regional de Bibliotecas Escolares, Drª Luzia
Mota, e a Presidente do Conselho Execu-
tivo, Drª Joana Medeiros, presidiram a
cerimónia. O dito projeto irá beneficiar os
alunos com Necessidades Educativas Espe-
ciais, dotando a unidade orgânica do soft-
ware necessário para proceder a
adaptações de material  para estes alunos.

No final da cerimónia, orientados pelas
professoras Sónia Ferreira e Catarina Vivei-
ros, os alunos do Clube de Expressões,
Natacha Cabral, Bianca Almeida, Carolina
Soares, Inês Tavares, Jessica Arruda, Luís
Aquino e Margarida Ponte, presentearam a
audiência com a dramatização da peça
“Uma escola diferente”, uma escola que
respeita as diferenças.

Fotos:EBIAP
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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!

Findas as lides autárquicas elei-
torais que oscilam entre o costu-
mado prometório dos candidatos
e acérrima propositura da defesa
intransigente dos direitos do povo,
viramo-nos não para os direitos do
povo eleitor mas sim para os direi-
tos do autarcas eleitos e, claro
está, breve exposição da lei que
consagra tais direitos.

O Estatuto dos Eleitos Locais,
dado pela Lei n.º  Lei n.º 29/87, de
30 de Junho, estabelece os direitos
do autarcas, de onde retiramos os
mais pertinentes:

Direito à Remuneração / com-
pensação e despesas de represen-
tação - art. 5º n.º 1 a)

Os Presidentes de Câmara em
regime de exclusividade tem
direito a uma remuneração men-
sal calculada em função da remu-
neração do Presidente da
República nos seguintes termos:

Remuneração liquida do Presi-
dente da República: 7.630,33€ (
7.248,81€, reduzido em 5% nos
termos do disposto no artigo 11º,
n.º 1 e 2 da Lei n.º 12-A/2010, de
30-06.

Remuneração do Presidente da
Câmara:

-Municípios com menos de
10.000,00 eleitores : 40% do salá-

rio do PR. República = 2.899,53 €
-Municípios com mais de

10.000,00  e menos de 40.000,00
eleitores : 45% do salário do
PR. República = 3.261,97 €

-Dois subsídios extraordinários
no valor da remuneração mensal
em Junho e  Novembro - art. 6º
n.º1

-Ajudas de custo, senhas de pre-
sença e subsídio de transporte -
art 5º n.º 1

-Seguro de acidentes pessoais -
art. 17º

-Apoio em processos judiciais -
art. 21º

-Proteção Penal - art 20º

Despesas de representação:
-Municípios com menos de

10.000,00 eleitores  = € 888,78 €
-Municípios com mais de

10.000,00  e menos de 40.000,00
eleitores : €999,88

-Subsidio de refeição - 4,52€ -
entre 1/1/2017 e 31/7/31/7/2017
; 4,77€ - a partir de 1/8/2017

Em momento posterior abor-
dar-se-ão os direitos de vereado-
res de Presidentes de Junta.

Hélder Pimentel Medeiros
Advogado

helderpimentelmedeiros@gmail.com

Os direitos dos Eleitos Locais

António Manuel da Costa Varão: 
o empregado de comércio que 
chegou a deputado regional

O artigo deste mês foca-se,
desta feita, na figura ilustre de
António Manuel da Costa Varão.

Natural de Nossa Senhora do
Rosário, onde nasceu a 30 de
janeiro de 1943, António Varão,
filho de Francisco de Medeiros
Varão e de Ilda do Espírito Santo,
foi um cidadão no sentido mais
amplo da palavra, um devoto de-
dicado à causa pública, à defesa
intransigente dos interesses do
povo da sua terra e um dedicado
dinamizador cultural.

Marido de Rosa de Jesus Ber-
nardo Laranja e pai de 3 filhos, o
mesmo foi presidente da junta da
sua terra, Nossa Senhora do Ro-
sário, pelo seu partido - o Partido
Social Democrata – de 1983 a
1985 e novamente de 1986 a
1989. Mas não se ficou por aí:
andou também à frente dos des-
tinos da Sociedade Filarmónica
Lira do Rosário durante 32 anos.
Chegou lá, assumindo, primeira-
mente, a função de tesoureiro
para, mais tarde, numa altura
absolutamente crítica e de sobre-
vivência para a dita banda filar-
mónica, assumir as funções de
presidente.

Grande impulsionador da

Filarmónica Lira do Rosário, par-
ticipou, igualmente, com a serie-
dade, o afinco e a dedicação com
que assumia as suas responsabi-
lidades e o amor à terra, na orga-
nização das festas em honra de
Nossa Senhora do Rosário.

Mas a história de mérito e de
sucesso não acaba aqui: com a
4º classe, aquele que, um dia,
trabalhou no Domingos Dias
Machado como empregado de
comércio, chega, para surpresa
de muitos que duvidariam de tal
proeza para um lagoense com a
4º classe apenas, a deputado re-
gional pelo Partido Social Demo-
crata na IV legislatura – de 1988
a 1992 -, eleito pelo círculo elei-
toral de São Miguel.

Trabalhou, como deputado, na
Comissão de Assuntos Sociais e
na Comissão de Juventude e
Formação, defendendo ao longo
da legislatura os interesses do
concelho de Lagoa e promo-
vendo e defendendo os interes-
ses de uma outra grande paixão
sua: as bandas filarmónicas.

Aquando dos 417 anos da fre-
guesia do Rosário, foi homena-
geado com a Medalha de Mérito.
Foi também, na sequência da sua
morte a 7 de julho de 2015,

votado e aprovado, a 28 de outu-
bro de 2015, por unanimidade,
um voto de pesar na Assembleia
Legislativa da Região Autónoma
dos Açores.

Por ter dedicado toda a sua
vida à sua terra por intermédio
do cumprimento dos seus deve-
res cívicos e por se ter envolvido,
com coragem, na vida cultural e
política local e regional, o
homem popular, amigo de todos,
e que não discutia política em
casa com a família, merece esta
homenagem do Diário da Lagoa.

Do antigo deputado regional
lagoense podemos retirar três
grandes lições para a vida: o mé-
rito e as qualidades humanas
nem sempre são proporcionais à
qualificação profissional de cada
um; todos devemos dar mais de
nós à nossa terra, como fez a
figura aqui homenageada, e, por
fim, fica, com toda a certeza, um
legado que nos obriga a sermos
mais e melhores todos os dias,
embora a vida nem sempre nos
dê todas as ferramentas para tal.
Viver obriga a isso: a que esteja-
mos vivos!

Que descanse em paz!
JTO

António Varão foi um grande impulsionador da Filarmónica Lira do Rosário. Foto: DR



Diário da Lagoa  |  outubro 2017REPORTAGEM/ EDUCAÇÃO/ESLPágina 08

Filarmonica de Água de Pau nos EUA. Fotos: DR

Em defesa da cultura e das
tradições pauenses

A Banda Filarmónica Fraternidade Rural
de Água de Pau, descolou-se, no passado
mês de julho, até aos Estados Unidos da
América, a convite de um grupo de emi-
grantes naturais desta freguesia do conce-
lho de Lagoa.

Durante oito dias de digressão, a banda
filarmónica pauense atuou duas vezes,
uma em Fall River e outra em New Bedford
e participou numa procissão, sendo que 44
elementos da mesma, puderam conhecer
um país com uma cultura muito diferente
das tradições dos Açores.

Segundo o tesoureiro da filarmónica,
José Carlos Pereira, estes intercâmbios são
muito importantes e a receção dos emi-
grantes foi “espetacular”, adiantando que
“não há palavras para agradecer a maneira
como nos recebemos”.

O músico diz que desde que entrou para
a banda, logo nasceu uma paixão tão forte
que, na altura, deixou o mundo do futebol
para se dedicar à música, há mais de 37
anos. “Não há palavras, isso nasce com a
gente. A gente quando toma gosto
aprende tudo e mais alguma coisa e tem
sempre vontade de continuar”, disse ao
Jornal Diário da Lagoa, recordando
que desde os 18 anos tomou o gosto por
esta banda.

De forma a poderem participar nesta
viagem, a Banda Filarmónica de Água de
Pau recebeu um apoio financeiro da autar-
quia lagoense, assim como contou com
fundos da própria. Algum do dinheiro foi
mesmo angariado com a venda de rifas.
Houve ainda a ajuda de um grupo de emi-
grantes que, nos EUA, angariaram fundos
para ajudar nesta deslocação.

A Banda Filarmónica Fraternidade Rural
de Água de Pau, fundada desde 1863,
conta atualmente com 44 elementos,
numa faixa etária dos 12 aos 67 anos e é
presidida por Maria da Graça Andrade,
desde 2008.

Para José Carlos Pereira, manter uma
banda e principalmente motivar os jovens

e incentiva-los para permanecerem num
grupo, não é tarefa fácil. Os problemas
financeiros, conciliar a vida pessoal com o
trabalho e a música também é uma tarefa
árdua, que complica o futuro das bandas
regionais.

“É pena que os jovens, por vezes, não
aproveitem da melhor maneira. Antiga-
mente tínhamos apenas o futebol e a
banda, hoje temos o futebol, as bandas, a
Internet, os escuteiros, há tanta coisa que
eles ficam indecisos e acabam por não res-
ponder a nenhuma”, explicou o tesoureiro
da banda.

Para os responsáveis desta filarmónica,
a rivalidade e a concorrência que existe,
entre as bandas do concelho de Lagoa, per-
mitem incentivar as mesmas e são consi-
deradas “saudáveis”.

Para algumas pessoas o futuro das ban-
das filarmónicas açorianas está compro-
metido e muitos são aqueles que
acreditam que, brevemente, as mesmas
deixarão de existir.

“Eu sou um pouco pessimista, penso que
as bandas estão condenadas porque nós
não conseguimos fazer uma escola”, refe-
riu José Carlos Pereira, adiantando que era
fundamental e necessário existir uma
escola de música a nível do concelho de
Lagoa, ou que, houvessem mais incentivos
aos alunos para que os mesmos continuas-
sem a aprender e a serem formados na
área da música. Por outro lado, a Banda
Filarmónica Fraternidade Rural, defende
que o Governo Regional deveria apoiar
mais estas instituições, referindo que a cul-
tura e as tradições são importantes e que,
é isso que os turistas que visitam os Açores
querem encontrar e conhecer.

É com grande orgulho que a Banda Filar-
mónica Fraternidade Rural acredita fazer a
diferença e destacar-se das outras bandas,
pelo facto de todos os seus elementos per-
tencerem à freguesia de Água de Pau,
mantendo, ao longo dos anos, as tradições
pauenses.

DL/AS

Clube de Geocaching na
Escola Secundária de Lagoa

Foi constituído recentemente, na Escola
Secundária de Lagoa, o Clube de Geoca-
ching, resultante de uma proposta do Con-
selho Executivo desta Escola.

Este Clube apareceu no seguimento dos
vários projetos do Plano Anual de Ativida-
des, sobre Geocaching, realizados, com as-
sinalável sucesso, nos últimos quatro anos.
Este Clube tem como entidades parceiras,
a Câmara Municipal de Lagoa e o Expolab,
sendo dinamizadores deste Clube, os pro-
fessores: Ana Luísa Machado, José Carreiro,
José Paulo Silva, Luis Filipe Machado e
Marco Pereira, sendo estes últimos dois os
coordenadores deste Clube.

Podemos encontrar no Regulamento do
Clube, que as suas finalidades e objetivos,
são a promoção da ocupação dos tempos
livres dos alunos de uma forma lúdica que
permita um desenvolvimento harmonioso
da sua vida pessoal e escolar, especifica-
mente: pensar a escola como um lugar de
desafios pessoais; possibilitar aos alunos
conhecimentos a respeito do jogo mundial
de aventuras - o Geocaching, incentivando
nestes o gosto pela descoberta e prazer
pelo conhecimento; dar a conhecer aos
alunos outros locais deste arquipélago e
desta ilha; fomentar o respeito pela natu-
reza, património e meio ambiente, contri-
buindo para uma atitude mais responsável
e participativa relativamente à conservação
do meio ambiente, natureza e património;
desenvolver conhecimentos e capacidades
relativas à orientação e utilização das novas
tecnologias e também, em particular das
tecnologias de comunicação multimédia;
interligação/articulação com várias discipli-
nas, em particular, mas não somente, dos
cursos: Técnico Profissional de Gestão Am-
biental e Turismo; fomentar o conheci-
mento e uso de "tecnologias de ponta",
nomeadamente:  pens universais, chirps,
Impressoras 3D, ...; desenvolver capacida-
des e atitudes nos jovens estudantes, de
forma a contribuir para a mudança de men-

talidades; dar a conhecer o "potencial tu-
rístico" deste "jogo de aventuras"; interli-
gação/articulação com as disciplinas de
Ciências Naturais/Geologia, na abordagem
das "Earthcaches"; fomentar a divulgação
da Ciência relacionada com: " Exploração
Espacial" e “Inteligência artificial”; desen-
volver atividade física, nomeadamente na
exploração de trilhos e desenvolver a cria-
tividade e as capacidades artísticas, em
particular nas atividades manuais relativas
à construção de “caches e seus containers”.

Nos últimos quatro anos foram realiza-
dos, anualmente, os projetos Plano Anual
de Atividades (PAA), respetivamente: Geo-
caching e Turismo (2016/2017); Geoca-
ching e Ciência (2015/2016), Geocaching –
Um Jogo de Aventuras (2014/2015) e Geo-
caching – Uma Aventura (2013/2014). Nes-
tes projetos participou um número muito
significativo de alunos, em várias e diversi-
ficadas atividades que englobaram diversas
áreas científicas e de “saber”.  Estes proje-
tos têm tido o apoio de diversas entidades,
nomeadamente da Câmara Municipal de
Lagoa, da Câmara Municipal da Ribeira
Grande, da Câmara Municipal de Ponta
Delgada, do Expolab, do OVGA, do OASA,
da SATA, bem como de várias outras enti-
dades e pessoas.

Este Clube destina-se a alunos desta Es-
cola, com interesse nesta área e que se po-
derão inscrever até ao dia 12 de outubro,
podendo os pais/encarregados de educa-
ção, destes alunos, participar e colaborar
nas atividades do Clube, através dos seus
filhos/educandos. De realçar que as turmas
dos Cursos Profissionais de Técnico de Tu-
rismo Rural e Ambiental, terão um grande
envolvimento nas atividades deste Clube.
Para contato com este Clube de Geoca-
ching poderá ser utilizado o email: clube-
degeocachingesl@gmail.com

Luis Filipe Machado e Marco Pereira
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“Viver no paraíso e comer uma comida que é feita no
paraíso" diz o Chef Álvaro Lopes

O Restaurante "A Traineira",
situado na freguesia de Nossa
Senhora do Rosário, na Lagoa,
prima, desde fevereiro, pela
mudança, tanto a nível das emen-
tas, como do atendimento e da
decoração. 

O Chef Álvaro Lopes assumiu a
cozinha do restaurante lagoense,
em fevereiro deste ano, e conside-
rou importante começar pela sua
renovação, recuperando e reno-
vando nomeadamente a decora-
ção do mesmo, procurando dar
um toque mais regional.

“Quem não evolui para, morre.
O turismo está a crescer em São
Miguel. Esperamos que o turismo
cresça aqui na Lagoa, que está um
bocadinho estagnado e para isso,
temos que inovar, acrescentar coi-
sas novas, temos que melhorar e
principalmente servir mais e me-
lhor”, explicou o Chef ao Jornal
Diário da Lagoa.

Relativamente à emente do res-
taurante "A Traineira", 95% dos
produtos utilizados são regionais,
nomeadamente: carne, peixe,
fruta e legumes, com fornecedo-
res regionais, sendo que, congela-
dos, é apenas utilizado camarão e
algum bacalhau, quando não há
fresco.

Por outro lado, o Chef Álvaro
considera que os lagoenses ainda
não têm muita noção que ele está
a gerir este restaurante, sentindo-
se, restrito à rua e aos arredores,
acreditando que o crescimento
que tem vindo a sentir, a nível de

clientes, muito se deve ao “boca a
boca”.

“O boca a boca é a melhor ou a
pior publicidade que se pode ter.
Não há nada pior do que alguém
ir comer a um sítio e dizer: fui
comer àquele sítio e detestei.
Assim como, também não há nada
melhor do que o boca a boca e
que diz: fui comer ali e estava
espetacular, estava ótimo. Por-
tanto, o boca a boca tanto é bom
como é muito mau”, adiantou o
cozinheiro do restaurante
lagoense.

Para o Chef, o cliente típico do
restaurante "A Traineira", é aquele
que vem à procura de peixe fresco
e de uma confeção honesta, acre-
ditando que a cozinha tradicional
portuguesa e a regional são uma
mais valia, fazendo sempre o pos-
sível para demonstrar às pessoas
que o peixe e a carne não têm que
ser, exageradamente, cozinhados
para ficarem bons e para preser-
varem todo o sabor.

Apesar de não ser açoriano mas
sim de Portugal continental, o
Chef Álvaro Lopes defende que
quem gosta de cozinha, gosta de
cozinhar e gosta, principalmente,
de comer, adiantando que a cozi-
nha açoriana é muito boa.

“'Em Roma sê romano', já diz o
velho ditado. Portanto, se eu
estou nos Açores desde 2002,
posso dizer que é uma das gastro-
nomias que eu mais gosto”, men-
cionou o Chef relativamente à
escolha de cozinhar comida tradi-
cional açoriana, relembrando que

já passou pelas ilhas do Pico, Faial
e São Miguel e que os Açores têm
as melhoras carnes e peixes que se
produzem a nível nacional, sendo
necessário, apenas, saber res-
peitá-los e tratá-los como eles me-
recem.

“Viver no paraíso e comer uma
comida que é feita no paraíso,
com tudo o que de bom há aqui”,
defende o Chef, referindo que,
atualmente, a cidade de Lisboa,
está descaraterizada, assim como,
também teme que os Açores ve-
nham a ficar, nomeadamente, por
causa do excesso de procura que
acaba por degenerar a boa quali-
dade.

“Temos inúmeros restaurantes
que servem produtos que não são
regionais, da carne ao peixe, aos
legumes e às frutas. O exemplo
mais flagrante é: servir abacaxi por
ananás, servir panga por abrótea,
servir atum congelado por atum
regional”, adiantando que o turista
sempre procura o tradicional e o
regional.

Segundo Álvaro Lopes a dificul-
dade, atualmente na hotelaria,
passa por arranjar pessoas qualifi-
cadas, seja para servir à mesa ou
para a cozinha, considerando que
é preciso ter muito gosto, espírito
de sacrifício e saber para se traba-
lhar num restaurante. Por outro
lado, acredita que a maioria das
pessoas trabalham na restauração
por questões monetárias e não
por gosto ou prazer, defendendo
que o Governo Regional investe
muito dinheiro na boa formação

dessas pessoas e sendo a hotelaria
uma arte, que a mesma não pode
ser realizada por todos, “tem que
haver paixão”.

“Neste momento, o Governo
Regional investe dinheiro, a escola
perde tempo a formar as pessoas
e muito bem e depois o que é que
acontece, acabam a escola e na
semana seguinte já estão a exer-
cer noutro país”, criticou o chefe,
defendendo que os alunos com
gosto pela hotelaria devem ficar
nos Açores porque o futuro da
região, se passa pelo turismo, pre-
cisa de bons profissionais.

Futuramente, os projetos do
restaurante "A Traineira", passam
por aumentar a clientela e melho-
rar o serviço, principalmente por-
que a cozinha está sempre em
evolução e esperar que, cada vez,
apareçam mais pessoas que se
queiram dedicar, “de corpo e alma
à vida dura da hotelaria”.

O Chef considera que trabalhar
na Lagoa é um desafio, sendo que
no passado esta cidade era uma

referência a nível de comida regio-
nal e tradicional, sente que, atual-
mente, com o progresso, foi-se
perdendo.

Álvaro Lopes acredita que, com
a aposta da autarquia lagoense,
em defender o concelho como
polo gastronómico e com a ajuda
do Governo Regional, muito em
breve, a cidade voltará a ser um
ponto de referência na gastrono-
mia de São Miguel.

Para o Chef Álvaro Lopes, a sua
assinatura e o seu segredo passam
pela simplicidade, considerando
que, por vezes, “o difícil é fazer
simples, sendo que a dificuldade
reside na simplicidade”.

Brevemente, com as datas fes-
tivas, nomeadamente o São Mar-
tinho e o Natal, "A Traineira" irá
apostar em ementas alusivas mas
também, trazer alguns chefes do
continente, de alguns restaurantes
de referência, para a realização de
semanas gastronómicas na Lagoa.

DL/AS

O Restaurante “A Traineira” tem nova gerência desde fevereiro de 2017, com uma cozinha a apostar essencialmente nos produtos regionais.

Chef Álvaro Lopes para o Jornal DL
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O Centro Comunitário Padre
João Caetano Flores recebeu, nos
dias 9 e 10 de setembro, a 12ª edi-
ção de Grande Noite de Fados,
numa organização da junta de fre-
guesia da Ribeira Chã, na Lagoa.

Os cinco fadistas, Paulo Linhares,
Arminda Alvernaz, Mário Fernan-
des, Jéssica Sousa e Barbara
Moniz, com o acompanhamento
de Alfredo Gago Fernandes na gui-
tarra portuguesa, Américo Leite
na viola e de Ricardo Melo, no
contrabaixo, proporcionaram uma
noite de fados com muita luz e
glamour.

A procura por esta noite de
fados tem vindo a aumentar de
edição para edição, sendo que, na
edição deste ano, mais de 450
pessoas participaram neste
evento cultural.

A aposta foi de trazer fadistas
regionais onde a gastronomia
também fez parte da festa, com o
caldo verde, chouriço assado, pão
de milho, papas de serpentina e o
chá de poejo, ementa tradicional

da freguesia da Ribeira Chã.
“O que eu tenho verificado, ao

longo dos anos, é que, cada vez
mais as pessoas de cá têm aderido
às noites de Fado e os nossos emi-
grantes, já marcam a passagem de
avião de maneira a que possam
estar presentes”, explicou ao Jor-
nal Diário da Lagoa, a presidente
da junta de freguesia da Ribeira
Chã, referindo que o evento aco-
lheu muita população da terra
mas também emigrantes, nomea-
damente das Bermudas e alguns
turistas.

Este evento, muito dispendioso,
não seria possível realiza-lo se não
pudesse contar com vários apoios,
nomeadamente da Câmara Muni-
cipal de Lagoa e de algumas insti-
tuições do concelho lagoense.

Por outro lado, Vitória Couto,
deixou a promessa que haverá a
13ª edição de Grande Noite de
Fados, em 2018.

DL/AS

Ribeira Chã encheu-se de glamour para acolher a 
12ª edição da Grande Noite de Fados

Algumas imagens da 12ª Noite de Fados na Ribeira Chã.

Pub.
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São Martinho do Cabouco assinala 5º aniversário
Pelo quinto ano consecutivo o São Mar-

tinho é celebrado no Cabouco, na Lagoa,
numa organização dos Amigos de São Marti-
nho, sendo que, este ano haverá um ponto de
viragem daquilo que tem sido, nomeada-
mente com algumas melhorias e um conceito
diferente.

“Este ano vai-se sedimentar tudo aquilo
que já foi feito e melhorar tudo aquilo que
achamos que não estava de acordo com
aquilo que queríamos”, referiu Cláudio Gas-
par, da Associação Amigos de São Martinho
do Cabouco, em declarações ao Jornal Diário
da Lagoa.

Algumas das mudanças para esta quinta
edição passará pela introdução da gastrono-
mia, uma vez que o objetivo passa por criar a
Feira Tradicional e Gastronómica dos Amigos
de São Martinho do Cabouco, também por
forma a obter algum retorno financeiro.

A celebração deste quinto aniversário será
a concretização oficial de um projeto e repre-
sentará um momento de viragem para este
grupo, que irá apostar assim na gastronomia
tradicional e típica da época, não faltando o
tradicional cortejo etnográfico.

O futuro deste projeto passará sempre pela
parte gastronómica, porém os apoios são
essenciais para a concretização deste conví-
vio, sendo eles o Centro Social e Cultural do
Cabouco, uma parceria indispensável na or-

namentação do cortejo, assim como grande
parte da decoração; a Câmara Municipal de
Lagoa; a Junta de Freguesia; a Casa do
Povo, além de várias instituições e entidades
particulares que têm sido parceiros desta fes-
tividade nos últimos cinco anos.

O Cabouco irá festejar o São Martinho du-
rante o fim de semana de 10, 11 e 12 de
novembro, e todas as faixas etárias serão con-
vidadas a celebrar num ambiente familiar e
festivo.

A tarde de sexta-feira, dia 10 de novembro,
será dedicada às crianças, com animação in-
fantil, nomeadamente pula-pulas e um lan-
che oferecido pelos Amigos de São Martinho.
Seguindo-se da abertura oficial da Feira de
São Martinho que contará com stands de
artesanato, gastronomia e noite musical.

O dia seguinte é marcado pelo tradicional
Cortejo Etnográfico, que irá percorrer a fre-
guesia do Cabouco. Não faltarão igualmente
as tradicionais castanhas que serão confecio-
nadas pelos Escuteiros do Cabouco. A come-
moração de São Martinho, terminará, no
domingo, com as também tradicionais canto-
rias ao desafio.

Os Amigos de São Martinho do Cabouco
têm melhorado esta festividade, apostando,
principalmente, na inovação e originalidade,
onde, durante cinco anos consecutivos, cas-
tanhas, vinho e animação não faltaram para
celebrar esta festa popular.

Centro de Apostolado de Oração
da Lagoa celebra 150 anos

O Centro do Apostolado da Oração (AO)
da paróquia de Nossa Senhora do Rosário,
Lagoa, ilha de S. Miguel (Açores), completou
150 anos de vida e serviço apostólico na co-
munidade.

Segundo uma nota informativa do Centro,
esta data jubilar “é um ponto alto na vivência
espiritual de muitas gerações de cristãos que
se mantiveram sempre fiéis e dedicados à
devoção e ao culto ao Sagrado Coração de
Jesus”.

Em ambiente de alegria, a data festiva foi
assinalada na solenidade do Sagrado Cora-
ção de Jesus.

“Foi um dia Eucarístico vivido em profun-
didade, que começou com a Exposição e
Adoração ao Santíssimo Sacramento, até às
20 horas, seguindo-se a bênção e a Eucaris-
tia solene, presidida pelo pároco, padre Sil-
vano Vasconcelos, Diretor Diocesano do
Movimento, e abrilhantada pelo Orfeão da
paróquia. Nesta celebração foram admitidos
seis novos zeladores que fizeram, solene-
mente, a consagração ao Coração de Jesus”,
acrescenta a nota.

Na homilia, o sacerdote falou sobre o
“valor espiritual do Apostolado da Oração”,
da sua fundação e do caminho já percorrido,
apelando para a “necessidade de se intensi-
ficar esta devoção tão querida ao Sagrado
Coração de Jesus que, com o oferecimento

diário da nossa vida, continua a ser uma res-
posta de fidelidade ao seu amor infinito”, re-
fere a nota.

A marcar a vivência destes 150 anos de
existência do AO na paróquia açoriana da
ouvidoria da Lagoa, foi realizada uma expo-
sição com documentos e dados existentes na
paróquia.

Os responsáveis do Centro esperam que a
evocação desta data jubilar seja um compro-
misso de renovação do Movimento, para
mais e melhor servir o povo de Deus, na co-
munidade.

O Apostolado da Oração (AO) é um cami-
nho espiritual que a Igreja propõe a todos os
cristãos para os ajudar a ser amigos e após-
tolos de Jesus Ressuscitado na vida diária.

“A intimidade com Jesus, alimentada na
oração quotidiana, faz com que a pessoa se
torne interiormente disponível para a missão
de Cristo, desejando colaborar com Ele na
redenção do mundo”, refere a página do mo-
vimento que é também uma rede mundial
de oração ao serviço dos desafios da huma-
nidade e da missão da Igreja, expressos nas
intenções mensais de oração do Papa. Esta
rede mundial de oração conta com mais de
40 milhões de pessoas, presentes em 86 paí-
ses.

DL/IA

Lagoense na coordenação 
Diocesana do Movimento Shalom

O Movimento Encontros de Jovens
Shalom realizou nos dias 23 e 24 de
setembro de 2017, no edifício poliva-
lente de Santa Cruz, Lagoa, o Mini-GE.
Este encontro acontece devido há neces-
sidade de partilha de vivências por parte
dos participantes do Grande Encontro.

O Grande Encontro é uma atividade
anual onde cada grupo do Movimento
faz-se representar por alguns elementos
vindos de vários cantos do país e é vivido
num ambiente de estudo, convívio,
comunhão, troca de experiências, criati-
vidade e alegria. 

Este ano teve como tema “Sou Cristão,
sou Igreja em ação”.

Neste Mini-GE participaram cerca de
30 jovens vindos de  várias paróquias tais
como: Lomba da Maia, Livramento, Fajã
de Cima, Porto Formoso e Santa Cruz.

Durante o encontro, na Eucaristia da
Paróquia de Santa Cruz, tomou posse a
nova equipa coordenadora diocesana de
Angra e Ilhas dos Açores que irá coorde-
nar o processo do Movimento Shalom
na diocese durante três anos. São eles:
Tiago Sousa (coordenador) e Rafaela
Vieira (secretária).

DL/TS

Foto: DR

Fotos: DR

Cerca de três dezenas de jovens estiveram reunidos na Lagoa.
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O Lagoense – Jornal literário, noti-
cioso e independente 2 de Fevereiro de
1905 refere-se  ao fascículo nº 16 do
“Album Açoreano”, obra em publicação à
data e de propaganda para os Açores.
Vem o mesmo  ilustrado com algumas vis-
tas d’esta vila da Lagoa, e o retrato do
exmo. Sr. Clemente António de Vasconce-
los, trazendo um artigo descritivo sobre a
mesma vila, que não pudemos resistir à
tentação de o transcrever, na certeza tam-
bém que a sua leitura agradará aos nossos
caros assinantes e particularmente àque-
les que são nossos conterrâneos ou aman-
tes desta terra.

Villa da Lagoa
Situada à beira mar, dominando uma

bela e vasta baia, a Villa da Lagoa fica a
menos de duas horas de viagem da cidade
de Ponta Delgada, na costa sul da ilha de
S. Miguel.

A Villa é bastante pitoresca, os seus ter-
renos férteis , de boa índole o seu povo,
composta de camponeses e pescadores.
Recebeu a villa o seu nome d’uma lagoa
que teve, de água nativa, hoje transfor-
mada em terreno de cultura. Foi criada vila
em 1522, por decreto de D. João III. O
único edifício notável, pelo tamanho e an-
tiguidade, é um convento de recolectos
capuchos, erigido em 1641, sendo seus pa-
droeiros os Condes da Ribeira Grande,
convento onde actualmente se acham ins-
taladas as repartições públicas do conce-
lho.

A Villa da Lagoa tem duas fábricas im-
portantes: a do álcool e a de cerâmica.
Esta última é a única na ilha; de álcool exis-
tem três, sendo uma em Ponta delgada, a
segunda na villa da Ribeira Grande e a da
Lagoa. A industria de destilação do álcool
é das mais importantes da ilha, pois que
emprega ao seu serviço centenas de bra-
ços, e a sua matéria prima é a batata doce,
que os terrenos micaelenses produzem
com abundancia.

Os produtos da fábrica de cerâmica são
apreciadíssimos, principalmente por
estrangeiros, que fazem deles largo con-
sumo. A louça desta fábrica é feita dum
barro vermelho finíssimo, dos terrenos da
vizinha ilha de Santa Maria. O fabrico das
figuras é correctíssimo. Na sua maior parte
são costumes da ilha, ou objectos em de-
liciosas miniaturas, para adornar bancas
ou para brinquedos de crianças.

Na fábrica fazem-se louças de mais or-
dinário barro; mas a sua especialidade são
esses objectos minúsculos, dum barro
muito fino. Muitas casas comerciais da
cidade a vendem, em grandes porções,
aos touristes que visitam a terra, e que,
d’entre as cousas que da ilha levam para
recordação della, certamente que uma das
melhores são esses curiosos costumes po-
pulares da indúsria lagoense, que faz
honra aterra.
Assim, pois, a villa da Lagoa, apesar de ser
a mais pequena em tamanho, é a primeira
a concorrer, pelas suas indústrias, para o
engrandecimento e progresso da terra de
S. Miguel.

[O Lagoense – Jornal literário, noticioso
e independente| Ano II | 2 de Fevereiro de
1905 | Número 55 | Director e Editor res-
ponsável, Guilherme Gouveia Fragoso e
Secretário, Francisco d’Amaral Almeida |
Redacção: Canto do Rosário]

Gripe

Com a proximidade da chegada do ou-
tono começam a ser mais frequentes as
infeções respiratórias e entre estas, a gripe.

A gripe é um problema de saúde pública,
uma vez que se dissemina rapidamente
ocasionando epidemias. É responsável pela
diminuição da capacidade de trabalho e de
estudo, ausências ao trabalho e à escola, o
que tem impacto negativo a nível social e
económico.

Trata-se de uma infeção respiratória
aguda causada pelo vírus Influenza. Este
vírus transmite-se através das partículas de
saliva de uma pessoa infetada, expelidas
através da tosse e dos espirros, pode tam-
bém ser transmitido por contacto direto de
partes do corpo com superfícies contami-
nadas, como por exemplo, através das
mãos. O tempo decorrido entre o momento
em que uma pessoa é infetada e o apareci-
mento dos primeiros sintomas, chamado
período de incubação, é normalmente de
2 dias, podendo variar entre 1 e 5 dias. O
período de contágio, período em que a pes-
soa infetada pode infetar outras, inicia-se
1 a 2 dias antes dos sintomas se manifesta-
rem e vai até uma semana depois, em crian-
ças este período pode ser mais alargado.

A severidade da infeção varia de acordo
com a pessoa infetada, pessoas com idade
avançada ou com doenças crónicas são
mais vulneráveis, pelo que podem apresen-
tar sintomas mais severos e maior índice de
mortalidade. 

O diagnóstico é feito com base no qua-
dro clínico apresentado, nos adultos os
sinais e sintomas têm início insidioso e
manifestam-se por febre alta, mal-estar
generalizado, dores de cabeça, dores mus-
culares e articulares, tosse seca, por vezes
congestão nasal e inflamação dos olhos.

Nas crianças os sintomas dependem da
idade, nos bebés, a febre e prostração são
os sintomas mais comuns. Os sintomas gas-
trintestinais (náuseas, vómitos, diarreia) e
respiratórios (laringite, bronquiolite) são
frequentes. A otite média pode ocorrer em
crianças até 3 anos. 

A prevenção é fundamental no controlo
da gripe, neste sentido a vacinação é alta-
mente recomendada, em particular em
pessoas com risco aumentado em sofrer
complicações consequentes à gripe. Deste
grupo fazem parte idosos, pessoas institu-
cionalizadas, pessoas com doenças crónicas
(rins, coração, pulmões…), pessoas diabéti-
cas em tratamento e grávidas.

Esta vacina reduz o risco de contrair a
infeção e diminui a severidade dos sintomas
em caso de infeção por gripe. O risco de
complicações decorrentes desta infeção
está também diminuído.

A vacina contra a gripe confere imuni-
dade durante um ano, uma vez que os vírus
sofrem frequentes mutações havendo
necessidade de se produzir, anualmente,
uma nova vacina contra a gripe. Em Portu-
gal o período de vacinação contra a gripe
ocorre entre outubro e dezembro, sensivel-
mente. 
Para além da vacinação medidas preventi-
vas como a lavagem frequente das mãos,
evitar o contato com pessoas infetadas e
manter estilos de vida saudáveis são efica-
zes na diminuição da probabilidade de con-
tágio.

Se estiver com gripe cuide de si e dos ou-
tros evitando o contágio, fique em casa,
descanse, alimente-se, beba líquidos como
água e sumos de fruta, não se agasalhe em
demasia, controle a febre com paracetamol,
faça lavagens nasais com soro fisiológico,
não tome antibióticos sem indicação
médica, lave frequentemente as mãos, ao
tossir ou espirrar proteja a boca com lenços
ou utilize o antebraço, areje a casa, não par-
tilhe garrafas, copos, pratos, talheres e
alimentos, evite cumprimentar outras pes-
soas com abraços, beijos ou apertos de mão
e evite mexer nos olhos, boca e nariz sem
lavar previamente as mãos.

Sempre que tiver dúvidas ou necessitar
de informação sobre a gripe dirija-se ao seu
Centro de Saúde e lembre-se:

Quanto mais prevenção, mais proteção.

Por: RoberTo MedeirOs

Dr. João Martins de Sousa
Delegado de Saúde de Lagoa
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Número de doentes com Alzheimer desconhecido na
Região Autónoma dos Açores

O cineteatro da Lagoa recebeu,
no âmbito da celebração do Dia
Nacional da Doença de Alzheimer,
que se assinalou dia 21 de setem-
bro, um seminário de sensibiliza-
ção através da divulgação.

Sensibilizar e informar a comu-
nidade acerca da doença de
Alzheimer, é o que pretende a Uni-
dade de Saúde de Ilha de São
Miguel (USISM), em parceria com
o Gabinete de Psicologia e Inter-
venção Comunitária da Junta de
Freguesia do Livramento.

A doença de Alzheimer é uma
problemática com grande incidên-
cia a nível mundial, sendo que
mundialmente conta com 40 mi-
lhões de doentes e a nível nacional
160 mil pessoas sofrem com a
doença.

Para Fernanda Prates, presi-
dente do Conselho de Administra-
ção da USISM, é necessário
arranjar estratégias e ajudas para
o doente e para o cuidador, seja
ele um cuidador formal ou infor-
mal, mas principalmente, encon-
trar uma cura para este “flagelo
mundial”.

A doença de Alzheimer é uma
doença que, ainda, não tem cura,
tem muitos custos e é difícil de se
diagnosticar, sendo o papel dos
psicólogos fundamental na pre-
venção, avaliação e deteção dos
sinais da doença.

“Podemos fazer alguma coisa
para prevenir, mas não sabemos
ainda se podemos fugir dela. É

nosso dever contribuir para o co-
nhecimento desta doença”, referiu
a presidente da Direção Regional
dos Açores da Ordem dos Psicólo-
gos Portugueses, Maria da Luz
Melo.

O cineteatro lagoense ficou lo-
tado para receber este seminário,
destinado, principalmente, aos
profissionais de saúde e área
social, estudantes da área da
saúde, cuidadores formais e infor-
mais e comunidade em geral.

Presente nesta comemoração,
esteve o Secretário Regional da
Saúde, Rui Luís, que considerou
que este seminário permite com-
bater as barreiras do preconceito
sobre esta doença, referindo ser
fundamental sensibilizar, divulgar
e falar sobre a Alzheimer.

Com o aumento da média de es-
perança de vida, as doenças de
demência têm-se desenvolvido e
todas as ações que devolvam
humanidade e entusiasmo aos
doentes, são cruciais para o bem
estar da população.

Atualmente, a doença de Alzhei-
mer é a demência mais comum
em Portugal, na ordem dos 50 a
70% das doenças de demência
identificadas. Na Região Autó-
noma dos Açores, não existem
dados concretos relativamente a
esta doença. Desse modo, o Secre-
tário Regional da Saúde, lançou
um desafio aos alunos, docentes e
investigadores da Universidade
dos Açores e a Ordem dos Psicólo-
gos, por forma, em conjunto, a

desenvolverem estudos para apro-
fundarem o conhecimento, num
diagnostico social, sobre esta
doença na região.

Para além do doente e do seu
sofrimento, o acompanhamento
por parte de um cuidador, muitas
vezes informal, é essencial, sendo
necessário receberem formação,
informação e apoio.

Formar cuidadores com a má-
xima eficácia, reduzindo o cansaço
físico e psicológico dos mesmos, é
o objetivo do Governo Regional,
tendo-se comprometido, até ao
final deste ano, a apresentar o
Estatuto de Apoio ao Cuidador In-
formal, que está a ser elaborado
pela Direção Regional da Solidarie-
dade Social.

“Vamos cuidar de quem cuida.
Encontrar soluções e caminhos
para lidar com este problema da
sociedade moderna”, salientou Rui
Luís.

Em 2006, foi criada a Associação
Alzheimer Açores, ALZA, que se
tem esforçado no sentido de
desenvolver todos os cuidados,
nomeadamente, neurológicos e
psicológicos, dos doentes e forma-
ção para as famílias e cuidadores.

Esta Instituição Particular de
Solidariedade Social (IPSS), dispo-
nibiliza serviços de apoio aos
doentes e seus cuidadores, mas
também desenvolve ações de sen-
sibilização junto da comunidade.

No dia 5 de setembro, na Uni-
dade de Saúde de Lagoa, foi reali-
zado um rastreio, que teve como

objetivo a avaliação cognitiva dos
utentes desta unidade, onde 63
pessoas participaram de forma
voluntária.

Este foi o primeiro rasteio cog-
nitivo realizado na Região Autó-
noma dos Açores e serviu para a
recolha de dados, de forma a
serem analisados e apresentados
durante o seminário realizado na
Lagoa.

Das 63 pessoas que participa-
ram neste rastreio, 19 utentes
apresentavam alterações graves
que tiveram que ser reportadas
aos médicos assistentes.

Nesta pequena analise, foi pos-

sível concluir que uma doença
mental, nomeadamente depres-
são, ansiedade, está relacionada
com uma pior performance do
desempenho cognitivo, ou seja,
das capacidades que nos fazem ser
quem nós somos.

Este primeiro rastreio cognitivo,
poderá ser um ponto de partida
para um estudo mais alargado ao
nível regional, tendo em conta a
não existência de números relati-
vamente aos doentes de Alzhei-
mer e dos seus cuidadores,
formais ou informais, na Região.

DL/AS

No encontro esteve o Secretário Regional da Saúde, Rui Luis.
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O Atalhada Futebol Clube
(AFC) decidiu encerrar o escalão
sénior de futsal, numa decisão que
a direção do clube entende como
difícil mas ponderada. “Tínhamos
que colocar os pés no chão e ver a
realidade em que está inserido o
clube”, adiantou Vítor Caetano,
diretor desportivo do AFC. 

O Atalhada manteve esta época
apenas os escalões de formação
em futsal, iniciados, juvenis e ju-
niores.

Vitor Caetano recordou que a 2ª
Divisão de Futsal, onde militava o
clube lagoense, é uma competição
muito dispendiosa. “Com jogado-
res a ter que faltar aos empregos,

de 15 em 15 dias viagens, e o que
se recebe do contrato programa
da Direção do Desporto é apenas
para passagens e por vezes nem
chega”.

O diretor desportivo do ATFC
considera que a falta de apoios
acaba por ser o fator decisivo para
levar à decisão do encerramento
do escalão sénior. 

“Numa competição a este nível,
para fazer um campeonato tran-
quilo, dignificar a camisola, não é
viável para este clube quando os
apoios são muito reduzidos”. Vitor
Caetano queixa-se de discrepância
dos apoios concedidos entre mo-
dalidades e clubes. 

Não querendo hipotecar o fu-

turo do clube esta acabou por ser
a decisão tomada. “Mensalmente
as despesas são enormes, inclu-
sive nos próprios escalões de for-
mação, e a continuar nesta
situação, o futuro até poderia
estar em causa”.

Apesar desta tomada de deci-
são, a reabertura no futuro do es-
calão superior não é posta de
parte, até porque para os escalões
de formação acaba sempre por ser
uma boa motivação para um dia
chegar ao escalão superior por
parte dos atletas.

“Na última época temos alguns
dos atuais juniores que chegaram
a jogar com a equipa sénior, e
assim sendo, dentro do clube,

estes acabam por não ter segui-
mento. Sabemos que não é bom
para a motivação mas mesmo
assim podem sempre ter a oportu-
nidade de seguir em outros clu-
bes”.

Segundo o responsável, a rea-
bertura do escalão sénior poderá
ser uma realidade no futuro, em-
bora já fora da 2ª divisão.

Vitor Caetano recorda que na
época passada, foi feito um grande
esforço para dar condições iguais
a todos os escalões. “Todos
tinham o seu equipamento, cada
escalão jogava com o equipa-
mento igual, e isso foi possível
com a ajuda de alguns apoios, mas
esta é também a nossa maior difi-
culdade”.

O AFC queixa de uma descrimi-
nação na atribuição dos apoios
entre modalidades e clubes.
Recorda igualmente que o clube
tem que abdicar de uma parte do
apoio do Contrato Programa exis-
tente com a Direção do Desporto,
uma vez que não tem pavilhão
próprio, sendo que isso aumenta
as despesas mensais com que se
confrontam. 

“Os restantes do concelho têm
instalações beneficiadas, construí-
das, mantidas pela Câmara Muni-
cipal, além dos apoios financeiros
têm todos estes equipamentos
para poder usufruir, ao contrário
do nosso clube. E quem diz o Ata-
lhada diz as restantes modalidades
de pavilhão, que acabam por

sofrer do mesmo problema”. 
Vitor Caetano diz ser esta uma

situação de injustiça criada no pró-
prio concelho. “É uma situação di-
fícil de aceitar, é uma questão de
justiça”, considerando que, de
futuro, se a situação não se inver-
ter, será difícil manter os clubes no
ativo.

Na atual época, com os escalões
de iniciados, juvenis e juniores, o
Atalhada Futebol Clube tem cerca
de 44 atletas, sendo que alguns
deles estão pela primeira vez a
jogar futsal, essencialmente no
escalão de iniciados.

Como objetivo o clube pretende
que os jovens se divirtam, porque
querer ganhar à força não é solu-
ção, embora devam tentar fazer o
melhor possível. “É claro que
temos que incutir a vontade de
ganhar, mas com seriedade, com
trabalho, com honestidade e fair-
play”.

O responsável desportivo re-
corda que um dos objetivos do
desporto passa pela formação dos
homens do amanhã, uma escola
que prepara os jovens para a vida.
“Muitos dos miúdos que aqui
estão, se não estivessem, pode-
riam estar na rua, quem sabe, por
maus caminhos, e se aqui estão,
pelo menos podemos tira-los
dessa via”, adiantou.

DL

Equipa do Clube Operário Desportivo.

Foto: DL

Foto:Henrique  Barreira

Atalhada Futebol Clube sem escalão sénior de Futsal

Treino do escalão de juniores do Atalhada Futebol Clube no pavilão da Escola Secundária.

Operário está na III Eliminatória da Taça de Portugal
São quatro as equi-

pas açorianas que ainda
se mantém na Prova
Raínha do futebol portu-
guês.

A equipa do Operário
ganratiu o aceso à III eli-
minatória da Taça de
Portugal Placard ao ven-
cer, na ilha da Graciosa.

Os fabris venceram o
encontro da II eliminató-
ria frente ao S.C. Guada-
lupe por 2-3.

Neste encontro os fa-
bris foram mais fortes
tendo mesmo ido para
intervalo a vencer por 0-
2, com golos de Chileno
e Camará, embora, se-
gundo André Branqui-
nho, pelo trabalho
realizado pelos seus
jogadores, o resultado
poderia ter sido ainda

mais dilatado.
No segundo tempo Ca-

mará fez o bis na partida
colocando a equipa da
Lagoa a vencer por 0-3.
Contudo a equipa da
casa ainda reduziu para
1-3 e acabou por chegar
aos 2-3 à pasagem dos
94 minutos do encontro.

Segundo André Bran-
quinho, “depois do 1-3 a
equipa perdeu alguma
organização e manuten-
ção da posse de bola”,
assumindo que a equipa
adversária acabou por
fazer uma boa recupera-
ção no segundo tempo,
enquanto o Operário
teve oportunidades para
dilatar o resultado mas
acabou por não conse-
guir.

A próxima jornada da
prova rainha do futebol

português está agen-
dada para 15 de outu-
bro, com a equipa do
Operário a voltar a rece-
ber o Felgueiras 1932.

O sorteio, que envol-
veu 64 clubes, contou
com a integração dos 18
clubes da Liga NOS e
com os 46 emblemas
que se qualificaram na
ronda anterior (9 da Liga
Ledman Pro, 32 do Cam-
peonato de Portugal e
5 formações distritais).

Dos Açores marcam
presença na próxima
emilinatória o Operário,
o Ideal, o Santa Clara e o
Praiense.

Como objetivo na
prova rainha do futebol
português, a equipa da
Lagoa quer chegar o
mais longe possível.
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Daniel Moniz, jovem patina-
dor do Clube de Patinagem de
Santa Cruz, fez história nos World
Roller Games e na Patinagem
Artística açoriana. Com 17 anos,
integrou a comitiva portuguesa e,
com a sua participação na prova
de Patinagem Livre, a sua primeira
a nível internacional, tornou-se o
primeiro açoriano a competir num
Campeonato do Mundo.

Partindo com o objetivo primor-
dial de terminar no Top 10, Daniel
garantiu-o com o oitavo lugar no
Programa Curto, ficando depois no
10º final.

Na prova realizada na cidade de
Nanjing, Daniel Moniz diz que,
apesar de ter falhado um ele-
mento técnico, correu bem, tendo
atingido os seus objetivos. “Esta
foi uma experiência nova e agra-
dável”.

Recorde-se que o Campeonato
do Mundo de Patinagem Artística
decorreu entre 26 de agosto a 11
de setembro na China.

Daniel Moniz adiantou ao Jornal
Diário da Lagoa que teve o pensa-
mento de que conseguia ficar no
Top10 e foi por isso que lutou.

O patinador lagoense referiu que
conseguiu ver maneiras diferentes
sobre os elementos técnicos da
modalidade e perceber que tem
de melhorar muito.

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 disse estar a viver

uma experiência única. “Os meus
próximos objetivos são melhorar
muito o meu desempenho, me-
lhorar o que errei no mundial e
tentar entrar na seleção nacional
na próxima época”.

Refira-se que esta foi a primeira
vez que os Açores tiveram, na Se-
leção Nacional, um atleta a repre-
sentar Portugal no Campeonato
do Mundo em Patinagem Artís-
tica, entrando assim a Lagoa e o
Clube de Patinagem de Santa Cruz
para a história da modalidade.

Daniel Moniz começou a sua car-
reira aos 10 anos. Participou em
campeonatos Regionais e em
2012 participou pela 1.ª vez no
Campeonato Nacional, escalão de
Iniciados. Em 2014 é selecionado
para integrar na equipa do Clube
na Taça de Portugal de Patinagem

Artística, escalão de Cadetes al-
cançando o 1.º lugar no seu esca-
lão e 3.º lugar por equipas. Em
2015 representou o seu clube na
Taça de Portugal, 1.ª prova de âm-
bito Nacional realizada nos Aço-
res, na cidade de Lagoa.

Antes do Mundial, Daniel Moniz
já havia participado em provas in-
ternacionais. Em novembro de
2015, esteve no Torneio Interna-
cional em Madrid onde alcançou o
2.º lugar no escalão Juvenil. Em
outubro de 2016 na Taça de Itália
onde alcançou o 3.º lugar também
escalão Juvenil.

O jovem teve a companhia nesta
viagem do seu treinador Geraldo
Andrade, um treinador que já
acompanhou outros atletas da
Lagoa que representaram o país,
como por exemplo Ana Soares,
Cátia Rebelo e Lia Raposo, atletas
que desde 2008 até 2014 partici-
param em Campeonatos da Eu-
ropa, Taças da Europa,
conseguiram ser selecionados

para representar Portugal pela
evolução ao longos dos anos (es-
calões), cumprindo com as suges-
tões técnicas do Comité Técnico
da Federação Patinagem de Portu-
gal, presença assídua nos estágios
de seleção nacional e a participa-
ção e com lugares cimeiros (top)
nos campeonatos nacionais.

“Confesso e no que diz respeito
ao Daniel, este tinha um objetivo
que era representar Portugal num
Campeonato da Europa, mas e de-
vido à sua evolução e o seu querer
foi-lhe dada a oportunidade para
representar Portugal num Mundial
de Patinagem Artística, 1.º Aço-
riano a participar num mundial”,
diz Geraldo Andrade, adiantando
que “quem conhece Clube de Pa-
tinagem de Santa Cruz, sabe que
este tem uma boa equipa de tra-
balho, um presidente à mais de 20
anos, uma direção constituída por
ex atletas do clube sempre dispos-
tos a colaborar”.

DL

Jovem futebolista lagoense é cobiçado pelos “grandes” do futebol
Chama-se João Furtado, tem 16

anos, e é já cobiçado pelos “grandes
do futebol. O jovem futebolista as-
sinou recentemente pela Trustsport
estando atualmente ao serviço do
Santa Clara.
Trata-se de um jovem que tem de-

mostrado excelentes capacidades
futebolísticas, tendo estado em ob-
servação pelo Sporting e do Vitória
de Guimarães, e mais recentemente
esteve em estágio na equipa do
Futebol Clube do Porto, por onde já
passou por duas vezes. Um jovem
com ótimas referências o que faz so-
nhar com uma carreira promissora.

Recorde-se que o jovem lagoense,
formado no Clube Operário Despor-
tivo, esteve, também ao serviço do
Clube Futebol Pauleta, onde se sa-
grou campeão da ilha de São Miguel
e dos Açores no escalão de inicia-
dos. 

De destacar ainda que, ao longo
da carreira, o jovem lagoense tem
sido convocado para as seleções da
Associação de Futebol de Ponta Del-
gada e faz parte da seleção dos Aço-
res de sub-15 que esteve, em maio
último, nos Jogos das Ilhas, na ilha
francesa de Martinica, nas Caraíbas. 

Fonte da Trustsport adiantou ao
nosso jornal que os relatórios técni-
cos do jovem João Furtado “são de
excelente qualidade”, recordando
que as duas vezes que foi chamado
para estagiar no FCP atesta isso
mesmo.

Acreditando nos valores de qua-
lidade e capacidade de trabalho do
jovem futebolista lagoense, a em-
presa que representa acredita no
seu talento e espera um futuro riso-
nho para João Furtado que se tem
destacado nos últimos encontros
dos juvenis do Santa Clara.

DL
Algumas imagens de João Furtado no Operário, Pauleta, Santa Clara e Seleção Açores.
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Daniel Moniz no Top 10 do mundo em Patinagem Artistica

Daniel Moniz com o seu treinador Geraldo Andrade, em Nanjng, na China.

Daniel Moniz no arranque da sua apresentação.
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O Secretário Regional Ad-
junto da Presidência para as Re-
lações Externas defendeu, na
Lagoa, a necessidade de estabe-
lecer parcerias e de envolver
toda a sociedade civil no pro-
cesso de inovação dos Açores.

Rui Bettencourt, que falava no
encerramento da reunião com
os parceiros regionais ('stake-
holders') do projeto Ilhas de Ino-
vação, no âmbito do programa
INTERREG Europa, sublinhou
que, apesar das “fragilidades”
do arquipélago, há que tirar par-
tido das suas “potencialidades”.

Nesse sentido, frisou que não
basta “acreditar que é preciso
inovar”, considerando que todos
têm que ser envolvidos nesta
nova era económica assente na
inovação, onde tudo é “muito
mais flexível” e onde “tudo
muda e evolui rapidamente”.

Rui Bettencourt salientou
ainda que, num território pe-
queno como o arquipélago dos
Açores, “as ilhas têm outras po-

tencialidades”, pelo que é ne-
cessário tomar consciência das
capacidades, flexibilidade e co-
nhecimento existente na Região,
“para que se possa inovar”.

Deste modo, o governante de-
fendeu a criação de “novos pro-
dutos para novos mercados”,
que podem estar distantes, mas
onde é mais fácil comunicar e
criar parcerias recorrendo às
novas tecnologias da informa-
ção e comunicação.

O projeto Ilhas de Inovação,
que decorre de 2017 a 2021,
está centrado nas oportunida-
des de diversificação das econo-
mias de regiões que são
parceiras do projeto, que, para
além dos Açores e da Madeira,
inclui também regiões dos Paí-
ses Baixos, França, Dinamarca,
Estónia e Grécia.

DL/Gacs
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Atividade da PSP NECROLOGIA
Freguesia de Santa Cruz

Adriana do Rosário Raulino de Medeiros
Achadinho
Nasceu: 14-01-1957
Faleceu: 04-09-2017

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         ativi-
dade dos elementos desta esquadra.

01SET2017 - Foi detido, um indiví-
duo do sexo masculino, de 50 anos de
idade, por condução de veículo, sem
habilitação legal para o efeito.

02SET2017 - Foi detido, um indivíduo
do sexo masculino, maior de idade, por
condução de um veículo, sob a influên-
cia de álcool, com uma TAS de 1.34 g/l,
interveniente em acidente de viação.

10SET2017 - Foi detido, um indivíduo
do sexo masculino, de 18 anos de
idade, por condução de um veículo,
sem habilitação legal e seu progenitor,
de 43 anos de idade por cumplicidade

com dolo.
13SET2017 - Foi detido, um indivíduo

do sexo masculino, de 35 anos de
idade, por condução de um veículo,
sem habilitação legal para o efeito.

14SET2017 - Foi detido, um indivíduo
do sexo masculino, de 26 anos de
idade, por condução de veículo, sob in-
fluência de álcool com uma TAS de
1,31 g/l.

16SET2017 - Foi detido, um indivíduo
do sexo masculino, de 54 anos de
idade, por condução de um veículo,
sob a influência de álcool, com uma
TAS de 1.26 g/l.

21SET17 - Foi detido, um indivíduo
do sexo masculino, de 26 anos de
idade, pelo crime de violência domés-
tica, em que foi vitima um individuo do
sexo feminino de 23 anos de idade.

Foi detido, um indivíduo do sexo mas-
culino, de 61 anos de idade, por con-
dução de veículo, sob influência
de álcool com uma TAS de 1,34 g/l.

22SET2017 - Foi detido um indivíduo
do sexo masculino, com 41 anos de
idade, por condução de veículo sob a
influência de álcool, com uma TAS de
2.66 g/l. 

23SET2017 - Foi detido um indivíduo
do sexo masculino, com 37 anos de
idade, por condução de veículo sem
habilitação legal. 

24SET2017 - Foi detido um indivíduo
do sexo feminino, com 19 anos de
idade, por condução de veículo sem
habilitação legal, tendo sido detido
indivíduo do sexo feminino com 42
anos de idade, por cumplicidade. 

25SET2017 - Foi detido um indivíduo
do sexo masculino, com 61 anos de
idade, por condução de veículo, sob a
influência de álcool, acusando uma TAS
1.78 g/l. 

Freguesia de Santa Cruz

Paulo Jorge Cabral Matos
Nasceu: 29-09-1965
Faleceu: 13-09-2017

Mais conteúdos aqui.

Inovação dos Açores passa por parcerias e 
envolvimento de todos
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Freguesia de Água de Pau

Maria do Carmo Canto e Silva
Nasceu: 05-03-1941
Faleceu: 09-09-2017

Freguesia de Água de Pau

Maria Margarida Borges Baganha
Nasceu: 09-06-1940
Faleceu: 11-09-2017
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Soluções do passatempo do mês de setembro de 2017

Labirinto: Descubra o caminho correto.

Descubra as dez diferenças.

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

A vida afetiva favorece os aspetos
relacionados com os prazeres da vida, ine-
vitavelmente, harmonizados com o seu
“Ser” consciente.

A nível profissional algumas questões de-
sagradáveis podem ser ultrapassadas, a
partir de uma atitude corajosa e criativa.

Touro (21/4 a 21/5)

A vida afetiva manifesta senti-
mentos fortes e certas mudanças positivas
contribuem para a estabilização dos relacio-
namentos.

A nível profissional a conjuntura é extre-
mamente favorável para agarrar novas
oportunidades, com convicção e dedicação.

Gémeos (22/5 a 21/6)

A vida afetiva reflete a grande pai-
xão que poderá passar por algumas tensões
ou precipitações, provocando ruturas escu-
sadas.

A nível profissional há a possibilidade de
promoções, alicerçadas na flexibilidade e
capacidade de adaptação às situações.

Caranguejo (21/6 a 23/7)

A vida afetiva acusa sinais de
mudança e a coragem aliada à consciência
pode mudar perfeitamente o rumo do seu
casamento.

A nível profissional a inspiração possibi-
lita lançar novos projetos auspiciosos e,
portanto, pode concretizar os seus sonhos.

Leão (24/7 a 23/8)

A vida afetiva evolutiva permite
resolver problemas antigos e entusiastica-
mente vai construir relações muito próspe-
ras.

A nível profissional saberá paciente-
mente aceitar opiniões opostas e comple-
mentares, essenciais à valorização pessoal.

Virgem (24/8 a 23/9)

A vida afetiva progride na base de
uma nova consciência e, neste sentido,
renove inteligentemente o padrão do seu
relacionamento.

A nível profissional, embora o caminho
não seja fácil, persista confiantemente no
seu projeto e obterá muitos êxitos.

Balança (24/9 a 23/10)

A vida afetiva marca o desejo de
uma nova união amorosa, ou a reestrutura-
ção das relações válidas e renovadas.

A nível profissional pode esperar progres-
sos muito proveitosos, assentes fundamen-
talmente na perspicácia, dedicação e
humildade.

Escorpião (24/10 a 22/11)

A vida afetiva evidenciará a sua
capacidade de transformar a energia nega-
tiva em positiva e de renovar as relações
familiares.

A nível profissional a fase é positiva e
todas as questões devem ser tratadas com
muita delicadeza, atenção e serenidade.

Sagitário (23/11 a 21/12)

A vida afetiva apresenta uma fase
idealista, sonhadora e muito sensível.Evite
ilusões, procurando conciliar a emoção e a
razão.

A nível profissional mantenha a calma e
insista nos seus projetos, embora nem sem-
pre a evolução seja tão rápida como dese-
jaria.

Capricórnio (22/12 a 20/1)

A vida afetiva concede a oportuni-
dade para entender o sentido das relações
e, também, permite concretizar o seu livre-
arbítrio.

A nível profissional também o seu esta-
tuto permite agir com firmeza, materiali-
zando a sua liberdade em busca de
realização.

Aquário (21/1 a 19/2)

A vida afetiva apela à prudência e
a definição dos sentimentos ajudará a
tomar decisões mais justas, para todos os
envolventes.

A nível profissional análise racionalmente
os desenvolvimentos realizados no pas-
sado. A introspeção descobrirá o caminho
a trilhar.

Peixes (20/2 a 20/3)

A vida afetiva demonstrará que
está no caminho certo e sentirá a autocon-
fiança capaz de edificar toda a paz interior.

A nível profissional poderá sentir a segu-
rança emocional adequada para ajudar a
concretizar projetos, de acordo com a sua
vocação.
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Onovo ano letivo já começou
na CASA LION.  Por mais um ano,
a valência social do Lions Clube de
Lagoa (Açores) vai continuar a con-
tribuir para a formação educacio-
nal de crianças da Lagoa,
preparando-as para serem os ho-
mens e as mulheres do amanhã,
lê-se na sua mais recente Newslet-
ter.

Este novo ano letivo serão aco-
lhidos na CASA LION, 41 meninos
e meninas, em regime após o ho-
rário escolar e ali vão receber for-
mação e alimentação com
acompanhamento pedagógico das
educadoras e auxiliares de educa-
ção do Centro Social e Cultural da
Atalhada, com quem o Lions Clube
de Lagoa (Açores) mantém uma
parceria, desde há 14 anos, justa-
mente, para garantir o funciona-
mento diário daquela valência
social.Como é comum acontecer
todos os inícios de anos letivos, o

nosso Lions Clube vai promover
dois rastreios de saúde, no âmbito
do seu programa Educação para a
Saúde, envolvendo as crianças que
são acolhidas na CASA LION. 

O primeiro desses rastreios vai
realizar-se já na primeira semana
de outubro e estará direcionado
para as doenças da boca, com es-
pecial enfoque nas cáries dentá-
rias.

O segundo rastreio, a decorrer
mais para o final do mês de outu-
bro, será dedicado à visão. Este
rastreio será também, alargado às
escolas básicas da Vila de Água de
Pau, estendendo-se assim, à co-
munidade este Serviço lionístico.

Por outro lado, o Lions Clube de
Lagoa (Açores) realizou a sua pri-
meira Assembleia geral do pre-
sente Ano Lionístico, no início do
mês, sinalizando assim, o começo
formal das atividades lionísticas.

Os associados analisaram diver-
sas matérias importantes para o

atual exercício dirigente, apro-
vando, nomeadamente, a pro-
posta de Programa de Atividades,
que será implementado este ano,

e a proposta a apresentar
numa eventual convenção
extraordinária a convocar
pelo Lions Clube, no sentido
da reposição dos valores
pagos ao Distrito 115 Centro
Sul e que foram aprovados
na Convenção de Vilamoura,
se os mesmos forem altera-
dos por uma convenção ex-
traordinária convocada pela
Governadoria.

Os membros do Lions
Clube de Lagoa (Açores)
aprovaram também um pro-
cesso de geminação com o
Lions Clube Lisboa Tejo, na

sequência de um desejo manifes-
tado por este Lions Clube na As-
sembleia Solene Comemorativa

dos 25 anos de Serviço e que se
realizou no passado mês de ja-
neiro, na Lagoa. Esta geminação
potenciará uma maior aproxima-
ção com os companheiros e com-
panheiras do Lisboa Tejo.

Do programa de atividades a exe-
cutar este ano, o destaque vai para
o funcionamento diário da CASA
LION, para o programa de assis-
tência alimentar de emergência
que vai abranger 26 famílias caren-
ciadas do Concelho de Lagoa, esti-
mando-se apoiar, com produtos
de alimentação básica 130 pes-
soas, e para a reflorestação endé-
mica na Reserva da Macela.

DL/LCL

41 crianças frequentam a Casa Lion
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Casa Lion onde estarão as 41 crianças este ano letivo em horário pós escolar.



Centro Social e Cultural
da Atalhada assinalou o

seu 20º aniversário
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CSCA comemorou o seu 20º aniversário 
homenageando cinco individualidades

O Centro Social e Cultural da
Atalhada (CSCA) comemorou o seu
20º aniversário, numa cerimónia
que decorreu dia 17 de setembro,
evidenciando a história desta Ins-
tituição Particular de Solidarie-
dade Social (IPSS), celebrando o
presente alicerçado no passado.

Estes vinte anos de história, de-
monstraram que o CSCA tem-se
focalizado, principalmente, no
apoio à população do concelho de
Lagoa, afirmando-se como um
ator, relevante, do setor social e da
solidariedade.

Durante a celebração do 20º ani-
versário, cinco individualidades
foram homenageadas, com o
título de sócio honorário, pelo
contributo prestado a esta IPSS,
nomeadamente: Fernanda Figuei-
redo, Jorge França, Mário Medei-
ros, Rafaela Jasmins e Durval Faria.

Para o presidente do CSCA, a
relação de cooperação com o
Governo Regional dos Açores é
fundamental para este centro e o
mesmo defende que, um modelo
mais funcional, que melhore a
autonomia e ação das IPSS´s deve
ser encontrado em alternativa aos
atuais modelos de financiamento
existentes por parte da Região às
instituições sociais.

Nuno Martins, presidente do
CSCA desde 2015, defende um

modelo de financiamento
baseado em objetivos e alicerçado
em eficiência, considerando que
“atirar dinheiro aos problemas,
não os resolve”.

“Deste modo, sugerimos que as
instituições que melhor gerem as
verbas que lhes são adstritas e que
apresentem resultados positivos,
possam beneficiar de uma reserva
de eficiência em termos de finan-
ciamento. A gestão de verbas pro-
venientes do setor público deverá
estar sempre alocada a responsa-
bilização do gestor”, salientou o
presidente do Centro Social e
Cultural da Atalhada, relembrando
que os resultados apresentados
por esta instituição evidenciam
uma boa gestão.
O Governo Regional tem protoco-
los com mais de duas centenas de
instituições da região, o que per-
mite um número, alargado, de res-
postas sociais, desde a infância,
passando pelo juventude e até aos
mais idosos.

Presente nesta comemoração,
esteve a Secretária Regional
da      Solidariedade Social, Andreia
Cardoso, que salientou a impor-
tância do CSCA, no desenvolvi-
mento da economia social e
solidária.

“É importante no retomar de tra-
dições, é importante na dinâmica

que gera nos territórios e portanto
é uma forte aposta do Governo
Regional, em termos de combate
à pobreza e à exclusão social e
também no desenvolvimento
local”, referiu Andreia Cardoso, re-
lativamente ao desempenho das
IPSS´s.

Durante o fim de semana, dias 15
a 17 de setembro, decorreu a
2ª edição da Feira de Economia
Solidária – ísos, organizada pelo
CSCA, destinada à promoção da
economia solidária e dos diversos
trabalhos desenvolvidos pelas ins-
tituições sociais do concelho
lagoense, nomeadamente nas
áreas do artesanato, gastronomia
e animação.

Futuramente, esta instituição
pretende, no mês de dezembro,
durante a realização do evento
intitulado “Aldeia de Natal”, bater
um recorde do Guinness, com o
maior número de bonecos de
neve.

O Centro Social e Cultural da
Atalhada, tem como principal
objetivo, proporcionar à popula-
ção de Lagoa, bem estar, animação
e cooperação, acreditando ser
uma alavanca para o desenvolvi-
mento social, cultural e económico
do concelho.
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Feira de Economia Solidária – ISOS promove a 
economia e solidariedade do concelho de Lagoa

Decorreu nos dias 15, 16 e 17
de setembro, na Avenida Vulcano-
lógica, na Lagoa, a 2ª edição da
Feira de Economia Solidária –
ISOS, organizada pelo Centro
Social e Cultural da Atalhada.

Pelo segundo ano consecutivo,
a feira destinou-se à promoção da
economia solidária e dos diversos
trabalhos desenvolvidos pelas
instituições sociais do concelho
lagoense, nomeadamente nas
áreas do artesanato, gastronomia
e animação para todas as faixas
etárias.

Stands de artesanato e de gas-
tronomia, foram visitados por mui-
tos lagoenses e não só, sendo que,
vários grupos musicais e de dança
animaram a Feira de Economia
Solidária, nomeadamente: Sétima
Geração, Jaime Goth e Jaime Goth
Trio, Sara Cruz, Step of Dance, Som

do Vento e o Grupo de Cantares
Tradicionais de Santa Cruz. Como
a feira dedica-se a todas as faixas
etárias, os mais jovens puderam
usufruir da animação infantil,
desde pula pulas a pinturas faciais.

Nuno Martins, presidente do
CSCA, referiu ao Jornal Diário da
Lagoa que, esta feira, pelo seu
conceito inovador e diferente, de-
dicada à temática da economia
social e solidária, tem tido muito
sucesso com grande adesão por
parte da população.

Estas caraterísticas, “são um
ponto fundamental de desenvolvi-
mento da nossa sociedade”, adian-
tou o presidente desta instituição,
acreditando no projeto desenvol-
vido pelo Centro Social e Cultural
da Atalhada.

Para a Secretária Regional da
Solidariedade Social, Andreia

Cardoso, a Feira de Economia Soli-
dária – ISOS, é fundamental em
vários domínios, principalmente
por conseguir recuperar o patri-
mónio histórico, cultural e as tra-
dições de cada localidade. Por
outro lado, este tipo de evento,
potencia a empregabilidade sobre-
tudo da população feminina,
sendo que, segundo Andreia Car-
doso, as mulheres neste domínio
têm um papel muito importante.

Ao longo de vinte anos, o Cen-
tro Social e Cultural da Atalhada,
tem dedicado o seu trabalho ao
desenvolvimento económico,
social e cultural do concelho da
Lagoa, acreditando ser um institui-
ção importante e potenciadora do
bem estar da população lagoense.
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CSCA quer entrar para o Guinness World Records
O Centro Social e Cultural da

Atalhada (CSCA), quer entrar para
o Guinness World Records, com a
maior aglomeração do mundo de
pessoas vestidas de boneco de
neve, no próximo dia 8 de dezem-
bro. “Neste sentido e porque estas
coisas fazem-se com marketing,
houve necessidade de haver aqui
algumas atrações e para haver
atrações teríamos que ter patrocí-
nios. Estes patrocínios foram ga-
rantidos, pela cereja no topo do
bolo, que é a tentativa de bater
um recorde do Guinness, já certi-
ficado pela organização interna-
cional que certifica este tipo de
tentativa”, referiu Nuno Martins,
presidente do CSCA, que falava ao
Jornal Diário da Lagoa à margem
da cerimónia de celebração do
20º aniversário deste centro.

Do dia 1 a 10 de dezembro, irá

decorrer, no âmbito das festas na-
talícias, no concelho de Lagoa, o
projeto Aldeia de Natal, que tem
por iniciativa angariar verbas,
essencialmente, para a constitui-
ção de um fundo de apoio social,
às famílias de classe média que
não se encontram cobertas pelos
apoios sociais já existentes.

Para além dessa vertente social,
a Aldeia de Natal, também permi-
tirá promover e desenvolver a cul-
tura e economia da comunidade
lagoense.

Para bater esse recorde mun-
dial, a decorrer no dia 8 de dezem-
bro, o Centro Social e Cultural da
Atalhada irá necessitar da partici-
pação da população lagoense, por
forma a fazer história e a projetar
o nome do concelho de Lagoa no
plano internacional.
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Antiga Escola Primária da Atalhada, local onde decorrerá a “Aldeia de Natal”.


