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25 anos à frente da
Comissão de Festas
João Manuel Ponte foi homenageado pelos 25 anos de serviço à comunidade paroquial do Rosário.
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EDUCAÇÃO/ EBI DE ÁGUA DE PAU/ EBI DE LAGOA

Visita guiada à biblioteca:
formação de utilizadores

O cantinho da leitura

Tal com sucedido no ano transato, a

vada aos livros infantis, os alunos tomaram conhecimento das regras de
funcionamento da biblioteca ao
mesmo tempo que puderam usufruir
do espaço acolhedor destinado aos
mais pequeninos. Assim, os comportamentos a adotar na biblioteca, os
prazos para requisição de livros, o registo diário, em suporte digital, de frequência da Biblioteca (novo na BE),
entre outros procedimentos/regras
foram explicados. ´
A seguir, os discentes foram convidados a visitar a sala de informática,
lugar no qual realizaram, em pares,
um questionário online sobre aquilo
que tinham aprendido na visita à biblioteca. Deste modo, manusearam tecnologias digitais e testaram os seus novos
conhecimentos. E…estiveram todos de parabéns, acertaram na maioria das respostas, tendo três pares de alunos, dois da
turma B e um da A, obtido a maravilhosa
pontuação de 100%!!!
No ﬁnal, foram todos “desaﬁados” a requisitar um livro ….

equipa da Biblioteca da Escola Básica Integrada de Água de Pau convidou as turmas
do 1º ano de escolaridade a visitarem as
suas instalações. A turma B, acompanhada
pela sua professora titular, Rosa Costa, e
pela professora de apoio, Graça Baptista, e
a turma A, acompanhada pela sua professora titular, Leonor Medeiros, e pela professora de apoio, Vânia Saramago,
familiarizaram-se com o espaço.
De uma forma breve e simpliﬁcada, foi-lhes explicado a organização da biblioteca, em classes,
da 1 à 9, da classe das Generalidades à classe de História, tendo-se
focado a atenção dos mais novos
naquela que constitui o seu interesse principal, a classe oito,
classe da Literatura, mais precisamente, a Literatura Infantil. Sentados na manta do cantinho da
leitura, próxima da estante reser- A zona de leitura informal
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Educação Empreendedora no 1º. Ciclo
Pelo quarto ano con-

Fotos: EBI Lagoa

secutivo, na EBI de Lagoa,
nomeadamente, na EB1/JI
Dr. José Pereira Botelho,
desenvolve-se um projeto
denominado “Educação
Empreendedora: O Caminho do Sucesso!”, tendo
como coordenadora do
mesmo, a docente de 1.º
ciclo, Mafalda Rosa.
Este Programa de Educação em Empreendedorismo é aplicado às escolas da
Região Autónoma dos Açores, sob responsabilidade da Direção Regional da Juventude, que tem como objetivo incentivar os
alunos e professores para a adoção de um
novo espírito de iniciativa e dinamismo que
expanda os seus horizontes futuros. Tam-

bém desperta e incentiva nos alunos, o potencial empreendedor e a possibilidade de
poder controlar o seu futuro, permitindo,

a longo prazo, criar o seu próprio emprego
e contribuir, simultaneamente, para a política ativa de emprego e para a criação de
riqueza na região.
Para ajudar os alunos desta faixa etária a
terem noção de empreendedorismo e do
que necessitam para serem empreendedores, bem como as suas características
temos uma aventura intitulada “A história
do Gaspar nos Açores”, personagem principal que os convida a participarem nas suas
aventuras, à volta das 9 ilhas
dos Açores. Estas atividades,
que serão quinze permitem
preparar os discentes para o
momento alto deste projeto:
a construção de um jogo. Este
ano letivo a turma a participar neste projeto é do 3º ano
de escolaridade, turma D, da
docente titular Lisete Rodrigues.
A Coordenadora do Projeto,
Mafalda Rosa

Dia Mundial do Animal

Fotos:EBI Agua de Pau

No âmbito da comemoração do Dia

Mundial do Animal, a equipa da Biblioteca
Escolar da EBI de Lagoa, levou a cabo, no
início do mês de outubro, uma campanha
de angariação de alimentos para animais.
A Comunidade educativa aceitou
o repto contribuindo com os alimentos que
foram entregues na Associação "Ilha dos
Bichos".

Histórias que Abraçam

Durante o mês de setembro o “Projeto

A turma 1º B

Canta comigo, Leio Contigo”, em parceria
com a equipa da Biblioteca Escolar, realizou

A turma 1º A

a receção aos alunos dos quintos anos, com
a sessão “Histórias que abraçam”.
Nestas sessões, para além de serem explicadas as regras de utilização da biblioteca escolar, os alunos assistiram
ao conto de uma história e entoaram uma canção. P e r m i ti r a m
também a familiarização com o
funcionamento da biblioteca e
com as obras que aí existem para
consulta e requisição. Possibilitam
ainda uma visão diferente e divertida dos livros e da leitura.
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Clube de Geocaching da Escola
Secundária de Lagoa

Fotos: DR

NOTICIAS:

Foi publicada recentemente uma cache
tradicional sobre este Clube, denominada
“Clube de Geocaching da ESL”, com o
código GC7DHFB. Esta cache localiza-se nos
Paços de Concelho desta cidade de Lagoa e
a sua criação teve a colaboração da Câmara
Municipal de Lagoa.
Estão, neste momento, inscritos neste

O PASSADO!

Durante os últimos quatro anos realizaram-se, nesta escola, quatro projetos educativos anuais, com interesse escolar,
nomeadamente sobre os temas: aventura,
geologia, ciência e turismo. Foram estes
quatro projetos PAA, que tiveram na
gênese da criação deste Clube.
Neste contexto os alunos e professores
participantes nestes projetos, visitaram
vários centros de ciência, em particular: o
ExpoLab, o OVGA e o OASA. Também realizaram várias visitas de estudo, para a Lagoa
do Canário, para a Macela e à Caldeira
Velha. Participou-se ainda num trilho, ativi-

Clube cerca de 50 alunos. Registe-se que o
Clube de Geocaching, também já criou a
sua “conta oﬁcial de Geocaching”, com o
nick: ClubeDeGeocachingESL, prevendo-se
assim a publicação, durante o corrente ano
letivo, de quatro novas caixas.
De realçar que um dos objetivos deste
Clube, consiste em colaborar com a Câmara
Municipal de Lagoa, na organização de
trilhos e passeios pedestres.

dade esta promovida pela Câmara de
Lagoa, à Janela do Inferno e à rota da Água.
Durante estas várias atividades, os alunos
tiveram a oportunidade de “encontrar”
várias caches de Geocaching, bem como de
construir/criar outras três novas caches.
Registe-se ainda a realização anual, nesta
Escola, de uma conferência, com diversos
oradores convidados, sobre cada um dos
temas associados ao projeto em cada ano
e onde participaram cerca de 250 alunos,
em cada ano.
Luis Filipe Machado e Marco Pereira
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Videojogos na Educação na Escola
Secundária de Lagoa - Erasmus +
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Os videojogos são frequentemente vis-

tos numa perspetiva lúdica, todavia, neste
século, vários docentes e investigadores
têm defendido que, em vários casos, este
tipo de média interativo possui utilidade
educativa. Os videojogos permitem, por
exemplo, experienciar, de forma interativa,
representações virtuais de cenários históricos ou da colonização do planeta Marte.
Naturalmente, os alunos não se tornarão
imediatamente historiadores ou astronautas, mas com a orientação do professor, a
aprendizagem daquelas realidades pode
ser facilitada.
Os videojogos são uma
alternativa diferente devido à sua natureza
interativa, possuindo uma vertente motivadora que pode ser usada para envolver os
alunos. Abrem possibilidades de interação
e comunicação quando integrados em atividades que visem a colaboração, que pode
ser ampliada pela componente de multijogador. Na Escola Secundária de Lagoa (ESL)
os videojogos têm sido utilizados com
objetivos educativos, como aconteceu
numa atividade de inclusão de alunos com
necessidades educativas especiais, um concurso que recorreu a um videojogo de
dança, no qual todos os alunos, por igual,
eram simplesmente jogadores.
Os projetos Erasmus+ em desenvolvimento na ESL, com as denominações de
LEVEL e GameON, pretendem colocar os
videojogos na sala de aula, quer pela introdução dos videojogos educativos (serious
games), quer pela adaptação de videojogos
que, não tendo sido concebidos para o
ensino, podem ser adequados a este. As

reuniões de trabalho destes projetos Erasmus+ decorreram entre os dias 2 e 6 de
outubro, na ESL e no NONAGON, tendo
ocorrido uma palestra no dia 6, na ESL,
onde os especialistas David Farrell, Rasmus
Pechuel e Spyridon Blatsios abordaram o
potencial educativo dos videojogos e como
o seu processo de desenvolvimento, na
Escola, pode ser uma oportunidade para a
aprendizagem da programação e, no
futuro, quem sabe, levar ao desenvolvimento de um negócio que não se encontra
contido pelas barreiras oceânicas da insularidade. Não existe ultraperiferia no mercado dos videojogos e software em geral,
pois a internet é mundial. O programa Erasmus+ trás o proveito de nos ligar a conhecimento de ponta e a especialistas
Britânicos, Alemães e Gregos, mas, mais
importante, são as pontes que fazemos no
interior entre as várias instituições educativas, cientíﬁcas e culturais. Foi nesse espírito que surgiu a palestra “Videojogos na
Educação”, que só foi tornada realidade,
porque várias instituições do Concelho de
Lagoa, incluindo a Câmara Municipal, o
Conselho Executivo, muitos alunos e
docentes da ESL contribuíram para isso,
com o imprescindível auxílio dos docentes
de várias instituições educativas de S. Miguel, que asseguraram a comparência dos
seus alunos, o público-alvo da palestra.
João Freitas
Coordenador do Erasmus+
Escola Secundária de Lagoa
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João Manuel Ponte foi homenageado pelos seus 25
anos à frente da Comissão de Festas da SRA do Rosário

Algumas imagens da edição deste ano das festas em Honra de Nossa Senhora do Rosário.

A Paróquia de Nossa Senhora

do Rosário homenageou, no passado dia 7 de outubro, João Manuel Ponte, lagoense que há 25
anos presta serviço na mesma.
No decorrer das festas em honra
de Nossa Senhora do Rosário, o
Pde Silvano Vasconcelos, em nome
da Paróquia e da Comunidade,
pretendeu fazer esta homenagem
a alguém que durante 25 anos dedicou grande parte do seu tempo
em prol da Paróquia, com “dedicação e zelo”.
João Manuel Ponte é ainda membro ativo dos conselhos económico e pastoral onde desempenha
um papel fundamental.
“Que a Virgem Maria o cubra com
o seu manto e que o Santíssimo
Sacramento o encha da sua Divina
Graça”, assim foi homenageado.
O Pe. Silvano realçou ser este
“um gesto de gratidão e simbólico
por todo este tempo de trabalho e
dedicação ﬁncada”.
Segundo recordou, estar à frente
de uma Comissão de Festas é uma
tarefa não muito fácil, “há que
estar preparado para ouvir elogios
e críticas, umas fáceis, outras destrutivas, e portanto é necessário
muito amor à Igreja o que signiﬁca
muito amor à Comunidade”.
Adiantou ser ainda o mínimo que
se podia fazer a uma pessoa que

deixa muita vezes a sua vida pessoal e proﬁssional em segundo
plano para acudir às necessidades
paroquiais e da comunidade.
“Mais que falar importa trabalhar, importa dedicar o nosso
tempo”, disse o pároco.
João Manuel Ponte entrou em
1992 para a Comissão de Festas de
Nossa Senhora do Rosário e, ao
Jornal Diário da Lagoa, disse receber esta homenagem com muito
orgulho, admitindo que não esperava tal reconhecimento.
Ao longo destes 25 anos conta
que derramou muitas lágrimas,
muito suor, mas viveu muitos bons
momentos de alegria e um desejo
realizado.
Decorria o ano de 1992 e a Imagem Peregrina de Fátima passava
pela Lagoa, e recorda que na altura, foram muitos os que diziam
que a Igreja estava nas mãos de
um rapazinho, pois “já passaram
25 anos e esse rapazinho dedicou
o máximo de sua vida, o máximo
da sua família, sem os quais não
seria possível até porque sempre
estiveram ao meu lado a incentivar e a apoiar”. Recorda as muitas
noites mal dormidas, as lágrimas
derramadas mas “eles sempre estiveram ao meu lado”, salienta.
Ao longo de um quarto de século à frente da Comissão de Festas, João Manuel Ponte recorda os

que estiveram ao seu lado, porque
sozinho nada fez. Entre tantos outros destaca os “dignos colaboradores” João de Viveiros, José
Domingues, José de Arruda, Mário
Jorge, …
Não esquece igualmente as entidades que estiveram e continuam sempre a ajudar a Comissão
de Festas, caso da autarquia lagoense, desde o Eng. Martins
Mota, o Eng. João Ponte e a Drª
Cristina Calisto, assim como a
Junta de Freguesia do Rosário que
também sempre tem colaborado,

desde Jorge França, Durval Faria e
Gilberto Borges.
João Manuel Ponte não esquece
ainda a juventude que tem ajudado e em quem continua a tentar
incutir para que possam dar mais
de si.
Nesta entrevista ao Jornal Diário
da Lagoa admite que foram 25
anos difíceis, principalmente os
primeiros anos, mas foram momentos que ajudaram a melhorar.
“O povo do Rosário pode continuar a contar com a minha dedicação e carinho”, diz João Manuel

João Manuel Ponte em declarações ao Jornal Diário da Lagoa.

Ponte, que irá continuar mais
algum tempo, à frente da Comissão de Festas, “não pela homenagem, até porque qualquer pessoa
gosta de receber um carinho, mas
pelo povo do Rosário, o qual respeito muito”, reforça dizendo que
nestes 25 anos também tem como
marca o apoio dos paroquianos e
é por eles que vai continuar.
A ﬁnalizar esta breve entrevista
reforça que “o rapazinho ainda
está cá”.
DL

Fotos: DL
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Após 12 anos de carreira, cantor lagoense sonha em atuar no Canadá

O cantor lagoense, mais pre-

cisamente da freguesia do Cabouco, Nuno Martins, festejou 12
anos de carreira, tendo iniciado a
mesma com 22 anos, decorria o
ano de 2005.
Adquiriu o gosto pela música na
escola, por intermédio dos amigos, tendo participado em alguns
festivais musicais escolares e aí
foram surgindo algumas oportunidades, nomeadamente de cantar

em alguns grupos de música popular portuguesa.
Em 2005, motivado pelos amigos, decidiu retomar a música, iniciando assim, a sua carreira a solo,
sendo, acompanhado, em alguns
espetáculos, por bailarinas.
Nuno Martins atua à base de covers, porém, também tem alguns
temas originais, músicas populares portuguesas, muitas vezes inspiradas no seu ídolo, Tony
Carreira.

Cantar sempre foi o seu “sonho
de menino”, tal como a música do
seu ídolo, no entanto, segundo
Nuno Martins, nos Açores, não dá
para sobreviver apenas com a música, vendo-se, dessa feita, obrigado a ter um trabalho, neste
caso, num bar.
“Não se consegue viver da música, infelizmente. Os nossos espaços noturnos, infelizmente, não
têm aquela base de apostar na
música popular portuguesa. A
nossa música popular portuguesa,
normalmente, é para festas de rua
ou mesmo, arraiais, nem restaurantes, nem nada, não apostam na
nossa música”, referiu o cantor ao
Jornal Diário da Lagoa.
Nuno Martins já atuou em várias
ilhas açorianas, nos Estados Unidos da América e nas Bermudas,
defendendo que, fora de Portugal,
os imigrantes, apostam mais na
música popular do que os próprios
portugueses.
Para o cantor, ser lagoense é um
verdadeiro orgulho, levando sempre o nome da Lagoa e do Cabouco, em todas as suas atuações
fora do país, acreditando que tam-

bém ajuda na divulgação do concelho.
“Há sempre alguns jovens que
gostam de música popular. Os
meus espetáculos englobam
quase todas as faixas etárias”, salientou Nuno Martins, acrescentando que, no inverno, os
espetáculos são mais pontuais,
sendo o verão, a época do ano,
com mais atuações.
Entre cantores e grupos lagoenses, nem sempre a concorrência é
saudável, no entanto, segundo
Nuno Martins, o segredo é trabalhar muito e ﬁcar atualizado com
músicas novas.
“Este ano, graças
a Deus, foi um bom
ano de concertos
aqui na Lagoa, mas
também, tenho
sempre espetáculos noutros concelhos, ou seja, atuo
um pouco por toda
a nossa ilha”, aﬁrmou o cantor,
acrescentando
que, quando não
consegue atuar na

Lagoa, os lagoenses sentem a falta
do seu espetáculo musical, demonstrando, dessa forma, todo o
carinho que sentem por si.
Para Nuno Martins, o seu dia a
dia, já é a realização do “sonho de
menino”, onde cada atuação é
mais um passo na concretização
do mesmo, aﬁrmando querer ir
sempre mais além, nomeadamente visitando mais imigrantes,
outras comunidades. O cantor lagoense confessa mesmo desejar
poder atuar um dia no Canadá.
DL/AS
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Estação de Serviço abre na Lagoa para satisfazer necessidade dos lagoenses

Abriu no passado mês de se-

tembro, uma Estação de Serviço
na cidade de Lagoa, numa parceria
entre a AutoCentral e a Cibergaz,
situada na Avenida Infante D. Henrique, por detrás do posto de
abastecimento.
Lavagem manual dos automóveis, bancos e motor, aspiração do
interior da viatura, mudanças de
óleos e ﬁltros, pequenas manutenções, nomeadamente calços
dos travões, mudança de pneus e
alinhamento de direção, são al-

guns dos serviços prestados pela
Estação de Serviço.
O espaço está a ser explorado
pela AutoCentral, onde três funcionários trabalham de segunda a
sábado, das 9h00 às 18h00, fechando para hora de almoço das
12h30 às 13h30. O atendimento é
efetuado por ordem de chegada,
porém as marcações são possíveis.
Até ao ﬁnal do ano, a Estação de
Serviço está a efetuar 10% de desconto em todos os seus serviços,
ﬁcando as lavagens dos automóveis, já com o desconto, a 9 euros.

A Estação de Serviço trabalha,
exclusivamente, com pneus novos,
de todas as marcas, no entanto,
aposta, principalmente, na qualidade e preços competitivos dos
pneus de marca branca.
Para o sócio-gerente da AutoCentral, Ricardo Pereira, este espaço surge, por sentir que era uma
necessidade para o concelho de
Lagoa, acreditando que o facto de
ser uma lavagem manual e não automática, poderá fazer toda a diferença.
“Nós temos tentado centrar os

nossos negócios aqui, na Lagoa,
por várias razões. Por uma questão logística e porque também
achamos que devemos contribuir
para o desenvolvimento da nossa
cidade. As condições físicas estavam criadas, tivemos, apenas, que
fazer uma remodelação, já existia
o básico da estação de serviço e
era algo que, de facto, nós sentimos que fazia falta”, explicou ao
Jornal Diário da Lagoa Ricardo Pereira, aﬁrmando que o feedback
dos lagoenses, demonstra que
esta aposta trará frutos.

Ricardo Pereira promete que
esta parceria da AutoCentral com
a Cibergaz ainda poderá surpreender os lagoenses, sendo que, está
a ser estudado, um futuro projeto.
Efetivamente, o sócio-gerente defende que as parcerias são uma
mais
valia,
principalmente,
quando se juntam os esforços em
prol do desenvolvimento do concelho de Lagoa.
DL/AS
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Mariano Furtado Mendonça:
Deus, a disciplina e a música
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Legalmente Falando

O espaço que aqui se apre-

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

Foto: DR

Os direitos dos Eleitos Locais II
Como já se demonstrou, em

Faleceu no dia 1 de setembro de 1976, nos Estados Unidos, onde tinha ido procurar
cura para a sua doença de foro oncológico

Nesta edição do jornal Diário da Lagoa, vamos

dar espaço à homenagem, novamente. E desta vez
a homenagem incidirá sobre o padre Mariano Furtado Mendonça, o sacerdote que, durante muitos
anos, e pelo seu carácter, inspirou-nos a sermos
melhores connosco mesmos e com Deus.
Mariano Furtado Mendonça nasceu a 17 de fevereiro de 1916, na freguesia de Santa Cruz, sendo
ﬁlho de Victorino Furtado, natural do Pico da Pedra,
e de Maria da Estrela Borges, natural de Santa Cruz.
Era neto paterno de Marianno Furtado Mendonça
e de Guilhermina da Encarnação, tendo como avós
maternos António Borges de Medeiros e Maria do
Carmo.
Foi baptizado a 20 de fevereiro de 1916, frequentando o Seminário de Angra do Heroísmo. Depois
de ordenado a 21 de agosto de 1938, foi nomeado
coadjutor da Igreja Matriz da Horta, onde permaneceu dois anos. Em 1941 foi colocado na freguesia
de São Pedro, em Angra do Heroísmo, tendo permanecido aí até novembro de 1946.
Em dezembro de 1946 deu início à atividade sacerdotal na Igreja de Nossa Senhora do Rosário,
onde deixou marca indelével e onde tocou o coração de tanta gente, de tantos fregueses, de tantos
lagoenses que conviveram com ele ou que o ouviram.
Nutrindo uma paixão inata pela música, em torno
da qual ﬁcou também conhecido - tendo sido, com
um alegado gosto profundo, professor de música

no Liceu Nacional de Ponta Delgada -, a sua veia pedagógica alargou-se, inclusive, também à Escola do
Magistério Primário, onde foi igualmente professor
de alunos e alunas que o recordam certamente
como alguém profundamente moral, conservador
e de extrema intelectualidade. O padre Mariano era
um homem de disciplina e de carácter.
Reconhecidamente implacável, nutria uma
grande ﬁdelidade a Deus, à música e aos seus princípios cristãos.
Além disso, era um homem do conhecimento. Denote-se, por isso, uma oportuna passagem pela
Academia Musical de Ponta Delgada, onde assistiu,
com interesse, a aulas de História da Música e Composição, e também por Lisboa, em 1970, onde frequentou um curso intensivo de Educação Musical
para o Ensino Secundário. Ambos contribuíram certamente para a sua já posterior autoria de diversas
composições sacras para a então Capela de Nossa
Senhora do Rosário, acrescentando-se, a esta profunda vontade de conhecer, um espírito determinado, capaz de se instruir e de se elevar a voos que,
para o tempo, seriam de extrema exclusividade.
Leccionando, em tempos, Português na Escola
Preparatória do Convento dos Frades, foi, também,
e na freguesia do Rosário, a mente trabalhadora e
visionária que fez nascer a grande obra de conservação e remodelação da Igreja de Nossa Senhora
do Rosário, deixando obra feita.
JTO

edição anterior, o Estatuto dos
Eleitos Locais, dado pela Lei n.º
Lei n.º 29/87, de 30 de Junho, estabelece os direitos dos autarcas,
de onde retiramos os mais pertinentes:
Direito à Remuneração / compensação e despesas de representação - art. 5º n.º 1 a)
Os Presidentes de Câmara em
regime de exclusividade tem direito a uma remuneração mensal
calculada em função da remuneração do Presidente da República
nos seguintes termos:
Remuneração liquida do Presidente 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 dos Presidentes
de Junta:
•Freguesias com menos de
5.000,00 eleitores : 16% do salário
do PR. República = 1.220,85 €
•Freguesias com mais de 5.000,00
e menos de 10.000,00 eleitores :
19% do salário do PR. República =
1.449,76
•Freguesias com mais de
10.000,00 e menos de 20.000,00
eleitores : 22% do salário do PR.
República = 1.678,67 €

•Freguesias com 20.000 ou mais
eleitores eleitores : 25% do salário
do PR. República = 1.907,58 €
•Dois subsídios extraordinários no
valor da remuneração mensal em
Junho e Novembro - art. 6º n.º1
•Ajudas de custo, senhas de presença 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 Variam entre €355,52 euros e
€555,49, consoante a Freguesia
tenha menos de 5.000 ou 20.000
ou mais eleitores.
•Subsidio de refeição - 4,52€ entre 1/1/2017 e 31/7/31/7/2017
; 4,77€ - a partir de 1/8/2017
Acrescem ainda senhas de presença, consoante outros cargos ou
posições assumidas quer por nomeação quer por inerência do
cargo.

Hélder Pimentel Medeiros
Advogado
helderpimentelmedeiros@gmail.com
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Partidos eleitos prometem colaboração em prol do concelho

A cerimónia da tomada de posse de todos os eleitos para a Assembleia e Câmara Municipal de Lagoa realizou-se nos Paços do Concelho.

Apostar na educação, captar ri-

queza para o concelho , concretizar um conjunto de investimentos
na orla costeira, no setor económico e turístico e modernizar a
Lagoa, elevando a mesma a uma
smart city, são algumas das prioridades da autarca, Cristina Calisto,
para os próximos quatro anos de
mandato.
A 20 de outubro, os Paços do
Concelho, acolheu a tomada de
posse dos elementos da Assembleia Municipal de Lagoa e do seu
executivo camarário, eleitos a 1 de
outubro, nas Eleições Autárquicas.
De relembrar, que o PS obteve,
nas últimas eleições autárquicas, a
maioria absoluta com 70,17% dos
votos, contra 23,67% do PSD e o
PCP-PEV obteve 2,48%, assim
sendo, o PS elegeu para a Câmara
Municipal cinco mandatos, contra
dois do PSD.
Para a Assembleia Municipal, o
PS obteve 65,39 % dos votos, contra 26,60% do PSD e o PCP-PEV obteve 3,53%, sendo que o PS elegeu
15 mandatos e o PSD 6.
Durante a cerimónia de tomada
de posse, Cristina Calisto, salientou ter sido eleita de forma consciente, expressiva e inequívoca
pelos lagoenses e que irá exercer
as suas funções políticas com nobreza, dedicação e espírito democrático.
“Serei a presidente de todos os
lagoenses, sem exceção”, adiantou

a autarca, acrescentando que
conta com a colaboração dos vereadores do partido da oposição,
nomeadamente, Carlos Augusto
Furtado e Roberto Oliveira, eleitos
pelo Partido Social Democrata
(PSD), por forma a, em conjunto,
contribuírem para o enriquecimento das propostas de trabalho
do novo executivo e enfrentarem
os desaﬁos futuros.
Cristina Calisto recordou que no
mandato anterior, foi realizado um
trabalho de equipa, com transparência e verdade, esperando continuar nesse rumo, defendendo
que, “o papel reservado à oposição não deverá ser, somente e
apenas, o de se opor”.
“Nos últimos quatro anos, fomos
verdadeiramente uma equipa, não
era possível distinguir quem era
de um partido e quem era do
outro, trabalhamos em equipa.
Penso que 99,9%, quando digo
isso, é porque só me recordo
mesmo, de uma proposta da oposição que a nossa vereação socialista não votou a favor. Todas as
outras medidas propostas pela vereação do PSD foram todas acolhidas por nós”, adiantou a
presidente da Câmara Municipal
de Lagoa, aﬁrmando que, se assim
foi no último mandato, essa será a
sua disponibilidade para o presente. Efetivamente, a edil aposta
em quatro anos de diálogo, por
forma a conseguirem trabalhar,
em conjunto, para defenderem e

concretizarem o projeto político
eleito pela população.
Por outro lado, a primeira mulher eleita presidente da Câmara
Municipal de Lagoa e única da Região Autónoma dos Açores, defendeu o trabalho da sua equipa, que
agirá com “competência, seriedade, dedicação e envolvimento
social”, em prol de uma Lagoa melhor, numa era nova, que se adivinha competitiva e desaﬁadora.
Estes próximos anos serão sinó-

nimos de mudança, principalmente no que diz respeito à modernização administrativa, sendo
que, a candidatura que foi submetida aos Fundos Comunitários foi
aprovada, tornando-se visível, futuramente, a adoção de novas ferramentas de trabalho por parte do
município e novos serviços prestados.
É com grande orgulho que Cristina Calisto, defende a Lagoa, aﬁrmando ser uma cidade que

Cristina Calisto em declarações ao Jornal Diário da Lagoa.

Fotos: DL/ CML

oferece qualidade de vida, satisfação e que é apetecível a pessoas
oriundas de outros concelhos,
acreditando numa Lagoa com um
caminho futuro, de desenvolvimento, mas sem nunca esquecer
as suas raízes, tradições e história.
(cont. página 09)
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Assembleia tem que trabalhar na melhoria da vida dos lagoenses
O vereador do PSD, Carlos Au-

gusto Furtado, aﬁrma que tudo
fará para defender o projeto posto
a votação pelos lagoenses, que
não colheu a votação necessária
para se pôr em prática mas que,
dentro do possível, irá defender as
propostas ao eleitorado.

“Durante este tempo, teremos,
de forma adulta, que colaborar
com o poder, com a lista que ganhou as eleições e dentro disso,
estou em crer, que o objetivo, de
qualquer uma das listas que concorreu nestas eleições, concorreram com o mesmo objetivo:
prestar um bom serviço aos la-

Carlos Augusto Furtado, vereador do PSD.

goenses”, salientou o vereador ao
Jornal Diário da Lagoa, acrescentando que apesar das visões diferentes, os lagoenses podem
contar com a sua colaboração.
Para o presidente da Assembleia
Municipal de Lagoa, José Dias Pereira, foi um privilégio abraçar o
desaﬁo lançado pelo Partido Socialista, defendendo que a luta
não deve ser entre partidos de esquerda e de direita, mas sim, de
levar aos lagoenses, o melhor, no
sentido dos mesmos, terem uma
promoção da qualidade de vida e
do bem estar.
“Para mim, o que me guia aqui e
tudo farei para que o ﬁo de prumo
ou a rota traçada por esta caravela, a sair agora do Porto dos Carneiros, seja efetivamente e tenha
só, única e exclusivamente, uma
intenção: melhorar a promoção de
vida dos lagoenses e o seu bem
estar”, explicou José Dias Pereira,
após a Sessão Ordinária da Assembleia Municipal que elegeu a Mesa
deste órgão autárquico, sendo que
por voto secreto, José Dias Pereira

foi eleito presidente da Mesa, com
19 votos a favor e 6 em branco.
Por outro lado, o presidente da
Assembleia Municipal de Lagoa,
relembrou que as sessões são públicas, apelando, desse modo, a
que todos os lagoenses, que puderem assistir, que o façam, principalmente por acreditar que o

projeto é comum, tem um único
destino e que são os lagoenses,
que melhor do que ninguém, conhecem as necessidades e sentem
os problemas que o concelho de
Lagoa tem.
DL/AS
Fotos: DL

José Dias Pereira, presidente da Assembleia Municipal.

Assembleias de Freguesia já tomaram posse

Antes da tomada de posse da

Assembleia e Câmara Municipal,
todos os eleitos nas respetivas Assembleias de Freguesia já haviam
tomado posse.
A primeira tomada de posse
ocorreu na Freguesia de Nossa Senhora do Rosário, cujo presidente
é Gilberto Borges, tendo como Secretária Lucrécia Rego e Tesoureiro Paulo Rego. A Mesa da

Assembleia desta Freguesia é liderada por Maria da Encarnação
Duarte, que tem como 1ª Secretária Ana Pereira e 2º Secretário Carlos Rego.
Seguiu-se a tomada de posse na
Freguesia da Ribeira Chã, tendo
sido reeleita Vitória Couto que
tem no seu executivo a Secretária
Paula Ferraz, e o tesoureiro Marco
Soares. A Mesa da Assembleia de
Freguesia tem a presidência de Ca-

tarina Ambrósio, tendo como secretárias Márcia Melo e Graziela
Paulos.
Em Água de Pau assumiu a presidência Paulo Melo, tendo como
Secretário Paulo Ambrósio e a Tesoureira Elisabete Pikes. A Mesa
da Assembleia de Freguesia será
agora presidida por Mariana Chaves, que terá como 1º Secretário
Valério Botelho e a 2ª Secretária
Maria João Pacheco.

Eleitos pelas cinco freguesias da Lagoa: Rosário, Ribeira Chã, Água de Pau, Cabouco e Santa Cruz.

Na Freguesia do Cabouco,
Adriano Costa foi eleito, reassumindo o cargo que ocupava. Assume o cargo de Secretário Vitor
Pacheco e o Tesoureiro Adriano
Cimbron. A Mesa da Assembleia
de Freguesia é presidida por Carolina Silva, tendo como 1ª Secretária Saulina Costa e 2º Secretário
Roberto Pereira.
Em Santa Cruz, Sérgio Costa assume a presidência, tendo sido

eleito Secretário João Botelho e o
Tesoureiro José Carlos Torres. A
Mesa da Assembleia é presidida
por Presidente Carlos Oliveira,
tendo como 1ª Secretária Carina
Almeida e 2ª Secretária Débora
Correia.
DL

Fotos: DL
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VOZ DO PASSADO - A IMPRENSA
LAGOENSE ANTIGA | 12

Por: RoberTo MedeirOs

“O JULGADO MUNICIPAL” – fundado

em 1899
“O JULGADO MUNICIPAL” [nº 1/Ano
1] de 19 d’Agosto de 1899, aparece ao
público como uma folha semanal, cujo
editor, redactor, proprietário e administrador foi Egídio da Costa. Tinha redação
e administração na rua do Rosário, actual
rua Dr. José Pereira Botelho. Era impresso na tipograﬁa do «Comércio Michaelense» na rua Ernesto do Canto,
nº15.
Dá ao prelo na sua primeira edição
com um editorial que expressa o motivo
do seu aparecimento numa opinião de
Egídio da Costa que sente vontade de informar melhor o povo lagoense sobre o
desprezo a que o concelho estava votado:
VILLA DA LAGOA
EXPEDIENTE

Tendo suspendido há pouco mais de
três anos a publicação d’um jornal intitulado – O Bom Conselheiro, esperávamos
que alguém nos substituísse n’esta mui
humilde, mas respeitável tarefa.
O nosso concelho, o mais vizinho do
distrito, que tem sido desprezado, abandonado e até desconsiderado, ninguém
se atreve a defendê-lo perante aqueles
que em ocasiões de necessidade, os obriga apertar nos a mão para mais tarde
recebermos em recompensa a ingratidão.
Fala-se e censura-se tais procedimentos, mas é preciso que eles se tornem
públicos e com especialidade perante o
povo lagoense.
Eis as razões porque tornamos a fundar um novo jornal em que faremos o
mais possível tornar público o que se for
passando no nosso concelho, seguindo
em tudo mais um programa justo e zeloso e louvar os actos praticados com
rectidão e censurar aqueles que o não
forem.
A Redacção
Noticiário

A camara municipal deste concelho vai
dar o nome à rua nova que ultimamente

abriu da rua de S. Sebastião à da Caloura
da villa, da rua do Conselheiro Luiz Poças
Falcão e à rua do Rosário, rua do Dr. José
Pereira botelho.
Estranhamos bastante este modo de
pensar, por quanto já na matriz predial,
como iniciativa dos lagoenses, ﬁgurava a
rua nova que se abriu com o título de rua
do Dr. José Pereira Botelho.
----- «» ----Está funcionando nesta villa desde o
dia 20 de julho último o julgado municipal novamente criado.
Oxalá que corra tudo a seu tempo e
com a devida rectidão, aﬁm de que o
povo reconheça a vantagem da justiça ao
pé da porta.
----- «» ----Regressou de Manaus, Brasil, onde a
fortuna o bafejou, o nosso amigo António Pacheco d’Agostinho, d’Água de Pau,
a quem temos o prazer de cumprimentar.
----- «» ----O senhor Nava saiu no «D. Maria»
para Lisboa, a contratar artistas para trabalharem no seu circo da rua Formosa.
----- «» ----O retratista sr. Corrêa de Mendonça,
estabelecido no largo da Matriz, revelouse-nos um perfeito artista, tanto que é
hoje o photographo mais procurado na
cidade. Os seus trabalhos são nitidíssimos.
Publicidade

Ninguém tire o retrato !

Aconselhamos a todas as pessoas que
não tirem o retrato senão na photographia Mendonça, onde se trabalha com
muita nitidez, retocando-se bem e
dando-se às fotograﬁas um brilho e um
tom muito agradáveis, de forma que até
as pessoas feias parecem bonitas sem
que lhe seja alterado a feição.
Há máquinas instantâneas para crianças e fazem-se ampliações imitando
crayon em todos os tamanhos podendo
até fazer-se um retrato em pé de tamanho natural.
Os trabalhos não mareiam, porque as
drogas empregadas são de primeira qualidade e as lentes são do melhor óptico
até hoje conhecido.
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TUBERCULOSE PULMONAR

Dr. João Martins de Sousa
Delegado de Saúde de Lagoa

Durante muitos anos a tuberculose foi

uma das principais causas de morte em todo
mundo. No século XIX e no início do século
XX, esta doença causou muitas mortes principalmente nas classes mais pobres. Em 1815
na Inglaterra, uma entre quatro mortes eram
devido à tísica pulmonar, outro nome pelo
qual é conhecida a doença. Por volta de 1880
descobriu-se que a doença era contagiosa o
que a tornou uma doença de notiﬁcação obrigatória. Em 1918, uma em cada seis mortes
na França ainda era causada pela Tuberculose!
Em Portugal a tuberculose foi também responsável por um grande número de mortos.
Graças á melhoria das condições de saúde
pública, á vacinação contra a tuberculose, ao
cumprimento dos critérios recomendados
pela Organização Mundial de Saúde (OMS),
para o controlo da tuberculose, como por
exemplo, a implementação de um sistema de
vigilância eﬁcaz, hoje Portugal é um país considerado, pelas entidades competentes, de
baixa incidência desta doença.
A tuberculose pulmonar é causada pela
bactéria Mycobacterium tuberculosis, também conhecida como bacilo de Koch. É transmitida através do ar, por meio de gotículas
expelidas por uma pessoa infetada quando
tosse ou espirra, ou seja, transmite-se de pessoa a pessoa por via aérea, por este motivo
apenas são contagiosas as pessoas com tuberculose pulmonar ou laríngea. Estas gotículas podem ﬁcar em suspensão no ar
ambiente durante várias horas, se a sua disseminação ocorrer em locais não ventilados
e sem luz solar. O risco de se ser infetado com
o bacilo de Koch depende da quantidade de
gotículas infeciosas no ar, do tempo e local de
exposição e das condições de saúde, que conferem maior ou menor suscetibilidade á infeção da pessoa exposta a este ambiente.
Consideram-se fatores de risco para o desenvolvimento de tuberculose a desnutrição;
idade avançada; alcoolismo; tabagismo e uso
de drogas ilícitas; infeção por HIV, diabetes;
quimioterapia; insuﬁciência renal crónica;
viver ou viajar para países pouco desenvolvidos.
A inacessibilidade aos cuidados básicos
quer de serviços de saúde, quer a outros relacionados com o saneamento, é um fator
que pode inﬂuenciar muito o aumento do
risco de tuberculose.
Após respirar o ar contaminado, as microbactérias inaladas instalam-se nos pulmões.

Algumas semanas depois surge uma inﬂamação devido ao primeiro contato da bactéria
com o organismo, a primo-infeção. Depois
disso, o bacilo pode espalhar-se e desenvolver-se em qualquer órgão do corpo, como por
exemplo ossos e intestinos. O organismo também pode eliminar os bacilos evitando assim
a doença ou mantê-lo inativo durante anos
ou mesmo durante toda a vida. Quando o bacilo ﬁca inativo no organismo designa-se de
tuberculose latente, as pessoas nesta situação são pessoas saudáveis e não contagiantes, no entanto têm maior probabilidade de
desenvolver tuberculose se ocorrerem alterações nas suas condições de saúde.
Uma vez instalada a tuberculose pulmonar
manifesta-se por cansaço, falta de apetite,
emagrecimento, suores noturnos e febres
baixas (37,5ºC) que aparecem ao ﬁnal do dia,
tosse intensa e prolongada por três ou mais
semanas podendo ser acompanhada de sangue (hemoptise) e dor no peito.
O diagnóstico médico baseia-se no exame
físico do doente, historia clinica, fatores de
risco e exames complementares de diagnóstico como a prova de tuberculina ou de Mantoux, análises ao sangue, radiograﬁas e
exame ao escarro.
O tratamento para tuberculose pulmonar é
feito, principalmente, através da administração de antibióticos á semelhança do que
acontece com outras infeções bacterianas. Na
tuberculose em particular, o tratamento é
mais difícil e costuma demorar mais tempo
relativamente a outras infeções causadas por
bactérias.
A terapêutica e a duração do tratamento
variam em função da idade, das condições de
saúde do doente e da forma de tuberculose
em tratamento, latente ou ativa.
O tratamento é realizado sem internamento, este só se justiﬁca quando há risco de
contágio ou de incumprimento do regime terapêutico prescrito, situações estas muitas
vezes relacionadas com fatores sociais e/ou
psicológicos do doente.
A cura e/ou a prevenção de complicações
é possível na maioria dos casos desde que
seja cumprido, rigorosamente, o tratamento.
O não cumprimento rigoroso da medicação
leva ao desenvolvimento de resistências.
As medidas preventivas no controlo e eliminação da tuberculose pulmonar são fundamentais e passam pelo diagnóstico e
tratamento precoces das pessoas infetadas,
terapêutica sob vigilância, rastreio dos contatos do doente, rastreio ativo dos grupos de
risco, a quimioproﬁlaxia e outras medidas de
controlo associadas aos cuidados de saúde.
Segundo a OMS e a UNICEF a vacinação contra a tuberculose é recomendada nos países
com baixa incidência e que cumpram os critérios de controlo da doença, como é o caso
do nosso país, apenas quando há critérios
para o efeito.
Para além da adoção de estilos de vida saudáveis recomendo que a população se informe na sua unidade de saúde sobre a
vacinação contra a tuberculose e que recorra
à consulta do viajante.
Apesar da baixa incidência de tuberculose
no nosso país a doença existe!
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Lagoa vai acolher “Dia do Romeiro” em 2018

A Assembleia Geral da asso-

ciação Movimento de Romeiros de
São Miguel aprovou o plano pastoral do Movimento para o ano de
2017 e 2018, encontro que decorreu no auditório da Escola Secundária da Lagoa.
Dos 53 ranchos existentes, estiveram presentes 35. O plano pastoral foi aprovado com 32 votos a
favor e 3 abstenções, na reunião
que decorreu a 22 de outubro.
Entre as várias atividades previstas nas áreas da formação, da
cultura e da comunicação, destaque para a formação espiritual e
de dinâmica de grupo agendada
para o dia 4 e 18 de novembro, a
primeira será no Nordeste, a
segunda, a 18, na Ribeira Grande

e a terceira decorrerá a 13 de
janeiro, na Lagoa.
Também em janeiro do próximo
ano, está previsto o habitual retiro
do Movimento, na Escola Secundária da Ribeira Grande, que acontecerá dia 21. Este encontro terá
uma sessão formativa e outra de
celebração litúrgica e contará com
a presença do bispo de Angra.
Nesta Assembleia Geral foram
ainda discutidas e aprovadas algumas alterações ao regulamento
aprovado em 2016.
Segundo o presidente da Associação, João Carlos Leite, qualquer
mudança é complicada, mas
pensa que os Romeiros sustentadamente vão-se esclarecendo, e
houve algumas mudanças que
tiveram um único objetivo, o de
melhorar o funcionamento do
Movimento dos
Romeiros.
“As alterações
que o movimento propõe
são
alteração
para o bem do
Movimento, da
Igreja e dos próprios romeiros”,
destacou
ao

(CVML), espaço museológico na igreja de
Santa Cruz, assinala o Dia Nacional dos
Bens Culturais da Igreja, este ano, com a
divulgação do projeto «Três».
O projeto «Três» consiste na abertura da
CVML, aos domingos à tarde durante três
horas, das 15h00 às 18h00, e na realização
de oﬁcinas temáticas, das 16h00 às 17h00,
nos meses de novembro, dezembro e janeiro.
Para além da oportunidade de visitar a
coleção, num dia e horário fora do habitual, os mais novos terão a possibilidade
de participar em três oﬁcinas, uma por
mês, de acordo com o calendário litúrgico
da Igreja, a saber: em novembro (A Coroa
do Advento), dezembro (O Menino Jesus),
e em janeiro (O Batismo de Jesus).
Segundo o Pe. Nuno Maiato, é sobretudo
para dar oportunidade aos locais de conhecer a coleção, uma vez que o horário
habitual é em horas e dias em que os locais
estão a trabalhar, tendo igualmente a intensão “de promover o diálogo e fortalecer
a comunhão com a comunidade local”,
procurando dinamizar ateliês para jovens.
“Deste modo, a CVML cumpre parte da
sua missão que consiste na promoção da
Fé através da Cultura, com uma proposta

Fotos: DL

Assembleia Geral da associação Movimento de Romeiros realizada em outubro na Lagoa.

nosso jornal.
A associação Movimento de Romeiros de São Miguel quer que os
romeiros sejam cada vez “mais
próximos” dos párocos e a sua
participação na vida da comunidade paroquial seja “mais marcante”.
“É um encontro que vamos manter também no próximo ano porque assim conhecemos as
necessidades, os anseios e a
disponibilidade de cada uma das
partes para trabalhar em conjunto
em prol da comunidade”, acrescenta lembrando que para isso, os

Dia dos Bens Culturais da Igreja
assinalado na Lagoa
A Coleção Visitável da Matriz de Lagoa
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concreta para as famílias nas tardes de domingo”.
O pároco da Matriz de Lagoa adianta, ao
nosso jornal, que a coleção CVML tem sido
muito visitada, na sua maioria por turistas,
mas quer mais, e acredita que o tempo irá
trazer mais visitantes, sendo reforçada a
aposta na divulgação. “Acreditamos que o
projeto vai-se consolidar e, nos próximos
anos, será uma referência cultural, turística
e de envangelização na Cidade de Lagoa”,
adiantou.
Lançado em 2011, o Dia Nacional dos
Bens Culturais da Igreja é assinalado a 18
de outubro, uma data dedicada a São
Lucas, o padroeiro dos artistas.

encontros e as formações “têm
sido muito importantes”.
Também para este ano pastoral,
o Movimento espera consolidar
em deﬁnitivo a Casa do Romeiro
na Lagoa reunindo parte do
acervo das Romarias de São Miguel. As romarias celebram 500
anos em 2022 e os romeiros já
defenderam a candidatura das
Romarias de São Miguel a Património imaterial da humanidade,
da Unesco, projeto que ainda precisa de ganhar uma maior consistência, envolvendo a igreja mas
também as forças civis, nomeada-

mente o poder político regional.
As romarias quaresmais saem
entre 17 de fevereiro e 29 de
março, sendo previsível que saiam
todos os ranchos de São Miguel e
mais dois da diáspora.
A 22 de outubro, teve também
lugar o encontro de responsáveis
que teve como tema “Pernoitas:
Partilha e Desaﬁos”, tendo sido o
moderador o Pe. Nuno Maiato e
palestrantes duas famílias que
dão acolhimento a Romeiros.
O Dia do Romeiro, em 2018,
será assinalado a 15 de abril em
Santa Cruz da Lagoa.

Matriz de Lagoa alarga Serviço
Pastoral a pessoas surdas
A Igreja Matriz de Lagoa, nos últimos

anos, tem levado a cabo o projeto destinado à comunidade surda. Recentemente
a equipa foi reforçada e passou a ser mais
abrangente.
Segundo o Pe. Nuno Maiato, durante
dois anos foi, inclusive, preparado um
grupo de quatro pessoas surdas, com catequeses mensais, para realizarem o seu
Crisma.
O “projeto Diana” entretanto acaba de
ser reforçado. “Tínhamos até então uma
intérprete de língua gestual portuguesa
que mensalmente fazia a tradução da Eucaristia, ajudada essencialmente na integração duma jovem, a Diana, no
Movimento de Jovens Shalom e nos momentos de formação e de convívio também estava presente para que a Diana se
pudesse integrar melhor no grupo”, destacou o pároco.
Por razões pessoais, a intérprete voltou
à sua terra Natal e agora a equipa acabou
por ser reforçada com duas intérpretes.
Segundo o Pe. Nuno Maiato, a tradução
em língua gestual acontece agora semanalmente na Igreja de Santa Cruz, e tem tido
uma grande aceitação por parte dos paroquianos.
Segundo explicou ao Jornal Diário da

Lagoa, o objetivo passa agora por cativar
mais surdos da comunidade e/ou da ilha,
para este projeto, até porque só faz sentido com a participação destes.
A participação dos intérpretes acontece
na Eucaristia dos domingos, pelas 11h30.
Recorde-se que este mês de novembro,
mais propriamente dia1, celebra-se o Dia
Nacional da Língua Gestual Portuguesa.
O objetivo deste dia é promover a Língua Gestual Portuguesa e garantir o respeito dos direitos das pessoas surdas.
A língua gestual é a forma de comunicação utilizada pelas pessoas surdas e por
todos aqueles que comunicam com pessoas surdas. É produzida a partir dos movimentos das mãos, do corpo e por
expressões faciais, sendo a sua receção visual. Esta linguagem possui um vocabulário especial e uma gramática própria.
A Língua Gestual Portuguesa (LGP) foi
reconhecida enquanto língua da comunidade surda portuguesa pela Constituição
da República em 1997, a 15 de novembro,
data em que se assinala o Dia Nacional da
Linguagem Gestual Portuguesa. A Comissão para o reconhecimento e proteção da
Língua Gestual Portuguesa e defesa dos direitos das pessoas surdas foi criada também a 15 de novembro.
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Atividade da PSP

No âmbito da atividade policial recordamos, neste qua-

Lugar da Atalhada - Rosário

dro, algumas das ações desenvolvidas pelos elementos da
Esquadra da PSP de Lagoa, e divulgada através do relatório
diário do Comando Regional da PSP.
Ressalvamos que estes são dados que não reﬂetem a totalidade da atividade dos elementos desta esquadra.

Maria da Conceição Oliveira Trindade
Nasceu: 06-11-1941
Faleceu: 03-10-2017

Freguesia de Santa Cruz

13OUT2017 - Foi detido por tráﬁco de estupefacientes, um
indivíduo do sexo masculino, de 39 anos de idade, após ter
sido intercetado na posse de uma planta de Cannabis Sativa
L.

Valdomira Carvalho Soledade
Nasceu: 20-01-1931
Faleceu: 04-10-2017

Lagoa recebeu exercício “Foca”

Freguesia de Santa Cruz

António Soares de Medeiros Júnior
Nasceu: 04-08-1930
Faleceu: 06-10-2017

Freguesia do Cabouco

Adelino Correia Raposo
Nasceu: 27-01-1925
Faleceu: 10-10-2017

Freguesia da Ribeira Chã

Mario Jorge Pereira Furtado
Nasceu: 17-08-1958
Faleceu: 12-10-2017

Exercício envolveu mais de 110 efetivos do Ecército e da Marinha.

O Porto dos Carneiros, na Cidade

da Lagoa, serviu de embarque e desembarque a meia centena de militares
que participaram, dia 18 de outubro,
no exercício conjunto “Foca”, levado a
cabo pelo Exército e pela Marinha.
“O exercício teve por objetivo testar
a capacidade de embarque e desembarque das forças terrestres, utilizando
o meio marítimo”, explicou ao nosso
Jornal o Comandante da Zona Militar
dos Açores, o Brigadeiro-General José
Feliciano.
Do Exército participaram 60 militares
que embarcaram no NRP Figueira da
Foz, que se encontrava ao largo da
Lagoa.
Tratou-se de um exercício que faz
parte do planeamento anual do Exér-
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cito. Segundo explicou o Brigadeiro-General José Feliciano, são dois os exercícios anuais realizados entre Exército/
Marinha, e depois existem outros dois
realizados conjuntamente entre Exército/ Força Aérea, e ambos têm a ver
com a questão da interoperabilidade
entre forças armadas.
Por parte da Marinha participaram
neste exercício 54 elementos, onde
participou também a Autoridade Marítima Nacional através do Instituto de
Socorros Náufragos e a Polícia Marítima.
Tratou-se assim de um exercício que
pretendeu testar a capacidade de operar conjuntamente para qualquer situação que possa ocorrer na região, com
a adequação do treino do Exército para
que estes possam embarcar na Mari-
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nha e possam ser projetados em qualquer espaço da região.
Segundo Comodoro Valentim Rodrigues, comandante da Zona Marítima
dos Açores, este treino é fundamental
para garantir as capacidades e competências que são ensinadas aos militares, ver a interoperabilidade dos meios,
das comunicações e sistemas, para que
se possa ser eﬁcaz nas missões conjuntas.
“Um trabalho de grande apuro e dedicação entre os meios e também do
apoio que a autoridade Marítima dá,
que é muito útil”, realçou ao Jornal
Diário da Lagoa.
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Freguesia de Água de Pau

Maria Normanda Araújo
Faleceu: 30-06-1938
Faleceu: 12-10-2017

Freguesia de Nª Sª do Rosário

Guilherme da Mota Pereira Lopes
Nasceu: 18-12-1938
Faleceu: 16-10-2017
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HORÓSCOPO DE NOVEMBRO
Carneiro (21/3 a 20/4)

A vida afetiva confere situações
imprevisíveis que alterem o destino, possibilitando um novo rumo mais agradável e
produtivo.
A nível proﬁssional a evolução na carreira
e as melhorias ﬁnanceiras dependem essencialmente da disciplina, dedicação e persistência.

A vida afetiva será reconsiderada
e reestruturada positivamente, de forma a
estabelecer relacionamentos mais profundos e estáveis.
A nível proﬁssional o passado recente colocou sérias provações que permitiram ganhar “consciência” e crescer com as
experiencias.

A vida afetiva evidencia um progresso pessoal que promove, positivamente, os relacionamentos ﬂexíveis e
compreensíveis.
A nível proﬁssional a intuição aliada ao
discernimento favorece o desenvolvimento
das atividades e impulsiona novas iniciativas.

A vida afetiva coloca à prova o respeite existente, concretizado na compreensão presente entre ambos os elementos do
par.
A nível proﬁssional a especialização dos
conhecimentos e a concentração mental
contribuirão para atingir grandes objetivos
na carreira.

A vida afetiva acusa alguma instabilidade que deverá ser contrariada a partir
de uma atitude mais tolerante, sábia e
consciente.
A nível proﬁssional e particular é tempo
de começar a trilhar o futuro, novamente,
com todo o otimismo e muito discernimento.

A vida afetiva reﬂete a estabilidade emocional capaz de proteger as relações válidas e de acabar com as associações
desgastadas.
A nível proﬁssional a conjuntura anuncia
desaﬁos e, com imaginação, encontrará o
rumo certo para realizar os seus sonhos.

A vida afetiva e familiar têm contribuído para um amadurecimento interior
e a obtenção de noções ﬁlosóﬁcas expandem os seus horizontes.
A nível proﬁssional é crucial trabalhar de
acordo com a vocação natural, contudo, as
decisões devem ser sustentada pela lógica.

A vida afetiva contempla todos os
relacionamentos baseados na generosidade
e no recíproco entendimento entre os envolventes.
A nível proﬁssional a formação continua
e a expansão da criatividade são elementos
cruciais, na transformação da carreira.

A vida afetiva mais extrovertida
aponta aventuras muito entusiásticas e as
novas amizades abrem um novo ciclo muito
propício.
A nível proﬁssional é fundamental estar
disponível mentalmente para mudanças
inevitáveis, inteligentes e originais.

A vida afetiva marca uma forte regeneração nas relações e, com muita inteligência, será capaz de constituir muita
prosperidade.
A nível proﬁssional o sucesso provém da
autoconﬁança proveniente do autoaperfeiçoamento, que traz viagens e benefícios ﬁnanceiros.

A vida afetiva evolui magniﬁcamente e a compreensão aliada à fé renova
plenamente as instituições amorosas, sociais e comunitárias.
A nível proﬁssional o trabalho será desenvolvido com dedicação e a autoconﬁança pode dar inicio a novas atividades
pessoais.

Gémeos (22/5 a 21/6)

Caranguejo (21/6 a 23/7)

Labirinto: Descubra o caminho correto.

Leão (24/7 a 23/8)

Virgem (24/8 a 23/9)

Soluções do passatempo do mês de outubro de 2017

Balança (24/9 a 23/10)

A vida afetiva permite até ﬁnal do
ano renovar o Ser, alterando os comportamentos pessoais e transformando a relação
amorosa.
A nível proﬁssional o crescimento interior aperfeiçoa as qualidades pessoais e a
persistência determinará evolução na carreira.
Touro (21/4 a 21/5)

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

Sagitário (23/11 a 21/12)

Capricórnio (22/12 a 20/1)

Aquário (21/1 a 19/2)

Peixes (20/2 a 20/3)
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Veteranos do Operário preparam novo
torneio na Cidade de Lagoa
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Algumas imagens do torneio Gilberto Machadinho realizado em setembro último, e de outros convívios.

A Associação de Veteranos do

Operário prepara-se para organizar um torneio de futebol de veteranos, a decorrer até março do
próximo ano. Um torneio em que
irão participar várias equipas,
deste escalão, da ilha de São
Miguel.
Esta é de resto mais uma entre
as várias atividades que esta associação tem realizado ao longo
deste ano.
A 17 de setembro o Campo João
Gualberto Borges Arruda, na
Lagoa, recebeu o Torneio de
Verão, que teve por objetivo
homenagear um antigo atleta do
clube, Gilberto Machadinho.
Um torneio que contou com a
presença das equipas do Ribeirinha e Santo António, além da
equipa da casa.
“Mesmo depois do último adeus,
aqueles que partiram continuam
fazendo parte da vida dos que
Pub.

ﬁcaram através da saudade. Dessa
forma quem morre nunca desaparece por completo, essa é a melhor homenagem de quem ﬁca
pode dar a quem partiu. Lembrar
e falar com carinho de quem se
foi”. Assim surgiu esta homenagem dos veteranos do Operário a
um antigo e eterno jogador do
clube.
Ricardo Botelho, que tomou
posse em fevereiro deste ano, na
direção da Associação de Veteranos do Operário, recordou que ao
longo do ano têm sido vários os
encontros disputados, com as
equipas de veteranos da ilha, além
de equipas convidadas do continente e da Madeira.
Para março de 2018, os veteranos do Operário preparam uma
deslocação ao Algarve, a decorrer
entre 14 a 18, para participar num
encontro particular com duas
equipas do sul de Portugal, Infante
de Sagres e Bensafrim.

Atualmente, segundo adiantou
ao nosso jornal, decorrem os preparativos, nomeadamente o
conseguir apoios para ajudar
nesta deslocação.
Os Veteranos do Operário em
tempos pertenceram à Associação
de Veteranos de São Miguel,
entretanto extinta. Atualmente a
Associação de Futebol de Ponta
delgada pretende avançar com a
criação deste escalão, mas Ricardo
Botelho entende que não existem
condições para esta entidade da
Lagoa possa fazer parte, até porque, segundo refere, os valores
monetários envolvidos são muito
elevados.
Entretanto entende igualmente
que o escalão de veteranos serve
de convívio entre amigos, entre
antigos colegas, “passar um ﬁmde-semana em brincadeira, e
entrar para a Associação de Futebol tudo isso acaba”.
O presidente da direção da As-

sociação de Veteranos do Operário entende que passando a havr
competição, todo o espírito destes
jogos ﬁca esquecido.
“Ao entrar numa competição, é
preciso outros jogadores, é preciso
haver uma seleção da equipa, porque todos vão querer ganhar e
ﬁcará sempre alguns jogadores no
banco. A minha direção não quer
isso, queremos que todos joguem,
que todos possam divertir-se em
campo e fora dele”.
Este é o nosso mote, a nossa
forma de ver estes jogos dos veteranos.
Por outro lado, estamos próximos da época natalícia, e é exatamente nesta altura em que os
veteranos do Operário reúnem-se
em família, para celebrar a data, o
que voltará a acontecer este ano.
Nesta época, uma vez mais, os
veteranos do Operário irão elevar
o seu espírito solidário, com a entrega de, em princípio, três caba-

zes de Natal, a famílias que necessitem porque, segundo
recorda
Ricardo Botelho, “o Natal é para
todos”.
Trata-se de uma ação que tem
vindo a ser feita há já alguns anos,
e está na essência desta associação de veteranos.
DL
Foto: DL

Ricardo Botelho, presidente
da A. Veteranos do Operário

