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Clero lagoense em livro

“Santa Cruz: ﬁlhos e servos” é o título do mais recente livro de Júlio Tavares
Oliveira, num trabalho de investigação de cerca de 6 meses.
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“Hora do conto” na EBI de Água de Pau

Na Escola Básica e Integrada de Água

de Pau, a atividade “Hora do conto” foi
desenvolvida, para os alunos do ensino préprimário, pelos docentes Catarina Viveiros,
de Português, e João Pascoal, de Educação
Musical, nos dias vinte e
três e trinta de outubro.
Foi transmitida a história “A abelha Bolinhas”,
inserida no livro As histórias da Leonor, da autoria
do professor João Pascoal.
Numa primeira fase, os
alunos foram levados a
divulgar os seus conhecimentos sobre as abelhas e
foi realizado um levantamento de expetativas
sobre a história que iriam

ouvir. Esta foi contada pela
docente Catarina Viveiros,
com a projeção de imagens,
de modo a motivar as crianças. Esta pequena narrativa
transmite a importância do
papel das abelhas na natureza, assim como do seu fantástico contributo para a
alimentação das pessoas
com a produção de mel.
Os alunos tiveram também a oportunidade de
ouvir e cantar uma canção
do professor João Pascoal sobre a história,
ao som do seu violão.
Desta forma, os discentes terminaram a
manhã dos dias supramencionados animados e divertidos, tal como os queremos
sempre ver!

blioteca Escolar e o Gabinete de Apoio à
Promoção de Saúde comemoraram, numa
iniciativa conjunta, o Dia Mundial da
Alimentação e o Mês Internacional das
Bibliotecas Escolares com a apresentação
da peça de fantoches
“Sopa de Patalugo”.
A iniciativa procurou
sensibilizar as turmas do
1º ano da escola para a importância de uma boa alimentação e de hábitos
alimentares saudáveis,
como comer sopa todos os
dias, através de uma história protagonizada pelos já
conhecidos fantoches da
“Rua da Lua”, o Clube de
Expressões da escola.
Depois de assistirem à

Clube das Ciências e Tecnologias

No dia onze de outubro, os monitores

da ExpoLab deslocaram-se à Escola Básica
2,3 Padre João José do Amaral a ﬁm de realizar uma demonstração de um circuito em
cadeia.
Os quarenta alunos pertencentes ao
Clube das Ciências e Tecnologias foram divididos em grupos de trabalho, onde teriam de realizar um pequeno circuito em
cadeia, sendo um dos objetos do grupo de
uso obrigatório. O porta-voz de cada grupo
teve de explicar o funcionamento do
mesmo aos restantes grupos.
Foi uma atividade onde os alunos tive-
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ram que interagir em grupo e reﬂetir sobre
o modo de funcionamento e manipulação
de diferentes materiais, demonstrando
bastante interesse e entusiasmo.
Elisabete Lopes, Coordenadora dos Clubes

A EB 2, 3 Padre João José do

Amaral, comemorou o Halloween, no
dia 31 de outubro, com jogos na Biblioteca e pedido de doçuras ou travessuras.
Foi um dia divertido e muito doce,
visto que, as vitórias nos jogos foram
premiadas com guloseimas.

Entrega dos Certificados de Excelência

Vamos comer uma sopinha?

No passado dia 20 de outubro, a Bi-
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aventura inspirada no
conto popular português
do coelhinho branco, que
tinha ido à horta buscar
umas couvinhas para o
seu caldo e se deparou
com a malvada cabra
cabrês, os meninos do
1º ciclo foram convidados
a experimentar os fantoches do clube, apresentando o seu legume ou
fruta preferidos no ﬁnal da
peça.
A biblioteca da escola procurou, deste
modo, promover no seu espaço uma atividade de sensibilização para bons hábitos de
saúde, mas também dar a conhecer o património literário tradicional português e
continuar a sua missão de sempre: mostrar
a todos a importância e o prazer de ler.

À semelhança dos anos anteriores, a

Escola Básica Integrada de Lagoa reconheceu os melhores alunos do quarto e sexto
anos de escolaridade, com a entrega dos
Certiﬁcados de Excelência referente ao ano
letivo 2016/2017.
A cerimónia decorreu no dia 7 de novembro, no Pavilhão Central da EB2,3
Padre João José do Amaral, com a presença
de alunos, pais e encarregados de educação, professores e outros funcionários da
escola. O momento foi animado pela atuação de um grupo de alunos do Clube de
Música, acompanhados pelos docentes de
Educação Musical, e pela apresentação de

uma história da responsabilidade das docentes responsáveis pelo projeto Canta
Comigo, Leio Contigo.
No seu discurso, o Presidente do Conselho Executivo enalteceu o trabalho e empenho destes alunos, bem como a ação dos
Pais e Encarregados de Educação, como
parte relevante no acompanhamento da
vida particular e escolar dos seus educandos. Dirigiu ainda uma palavra de apreço
aos educadores e professores, pela sua
ação no processo de aprendizagem e no
acompanhamento aos alunos. No ﬁnal desejou as maiores felicidades aos alunos,
fazendo votos que continuem a empenharse e a trabalhar com entusiasmo ao longo
das suas vidas.

Semana Sem Fumo

A EBI de Lagoa comemorou o Dia

Mundial do Não Fumador, com sessões de
sensibilização na biblioteca da EBI 2,3
Padre João José do Amaral, de 14 a 17 de
novembro, para as turmas do 5º e 6º ano,
e exposição de cartazes no Pavilhão Central
da escola, culminando com uma atividade
de rastreio na Praça do Rosário no dia 17,
para turmas do 4º Ano.
A iniciativa da atividade de sensibilização
na Biblioteca Escolar, partiu da Equipa da
Saúde Escolar, em colaboração com o
Departamento de Matemática e Ciências
Naturais. Pretendia-se esclarecer e alertar
os alunos para os malefícios provocador

pelo consumo de tabaco.
A comemoração culminou com um rastreio respiratório a alunos do 4º ano, no dia
17, na Praça do Rosário, marcando o inicio
o Projeto
Domicílios e
Carros sem
Fumo, promovido pela
Direção
Regional de
Prevenção e
Combate às
Dependências.
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Clube Desportivo Escolar AP
declarado de utilidade pública

O Clube Desportivo Escolar de Água de

Pau (CDEAP), com sede na Rua do Foral
Novo, S/N, freguesia de Água de Pau, concelho da Lagoa, foi declarado instituição de
interesse público.
No despacho assinado pelo Presidente
do Governo Regional dos Açores, é referido
que “o CDEAP tem desenvolvido uma ação
meritória, no sentido de expandir, em
especial, a prática desportiva no seio dos
seus associados e da comunidade em geral,
constituindo um instrumento institucional
para a promoção de ﬁns de interesse geral,
na aceção prevista no artigo 1.º do
Decreto-Lei n.º 460/77, de 7 de novembro,
alterado pelo Decreto-Lei n.º 391/2007, de
13 de dezembro”.
“Considerando que a pessoa coletiva em
causa tem cooperado com a Administração
Pública Regional, e tem atuado com a consciência da sua Utilidade Pública, demonstrando que se dedica ao bem-estar da
comunidade onde se encontra inserida”,
lê-se.
O despacho surge depois de obtidos os
pareceres favoráveis da Secretaria Regional
da Educação e Cultura, e da Vice-Presidência do Governo, e tendo em conta que o
“Clube Desportivo Escolar de Água de Pau”,

se enquadra no disposto no n.º 1 do artigo
1.º, no artigo 2.º e no n.º 2 do artigo 4.º,
todos do Decreto-Lei n.º 460/77, de 7 de
novembro, na redação dada pelo DecretoLei n.º 391/2007, de 13 de dezembro.
Recorde-se que o CDEAP é uma instituição sem ﬁns lucrativos, que tem como missão “Facultar e fomentar a cultura, a prática
desportiva, no sentido formativo e competitivo, dirigida ao desenvolvimento físico e
aperfeiçoamento moral dos seus associados”, tem direcionado a sua atuação para a
população da freguesia de Água de Pau,
desde os três anos de idade até aos seniores, desenvolvendo modalidades tais como
natação, voleibol, futsal, atletismo, dança,
hidroginástica, ﬁtness, pedestrianismo/exploração da natureza, assim como, eventos
solidários e culturais.
O Clube Desportivo Escolar de Água de
Pau iniciou a sua atividade federada na
época de 2014/15, com uma equipa de
voleibol e um grupo de natação, perfazendo um total de 30 atletas, mantendo a
mesma situação na temporada desportiva
seguinte, sendo que, na época de 2016/17,
para além das equipas/modalidades citadas iniciou a atividade federada com uma
equipa/grupo de trabalho de atletismo.

Tomada de posse da APEEEBIL

No dia 7 de novembro, tomaram posse

os novos órgãos sociais da Associação de
Pais e Encarregados de Educação da Escola
Básica e Integrada de Lagoa- APEEEBIL.
Esta associação de pais já conta com 9
anos de existência e tem trabalhado para a
melhoria da qualidade do ensino das crianças e jovens que frequentam as escolas do
1º Ciclo das freguesias do Cabouco, Santa
Cruz e Rosário e a escola do Padre João José
do Amaral.
Fazem parte desta associação todos os
pais e encarregados de educação dos alunos que frequentam estas 8 escolas e elegeram no passado dia 30 de outubro, por
um mandato de 2 anos, os novos órgãos
Sociais.
A Assembleia Geral será presidida por
Paulo Ferreira, sendo Emília Correia e Noélia Duarte as secretárias. Na direção estará
novamente Susete Benevides, estando a

vice-presidência ao cargo de Susana Cabral.
Como secretários da direção tomaram
posse Pedro Rodrigues e André Almeida e
ainda como tesoureira Marisa Cabral. O
conselho ﬁscal será presidido por João
Almeida e as vogais Mari Odete Cabral e
Graça Santos.
Os membros eleitos pretendem continuar a trabalhar com o intuito de melhorar qualidade da educação dos alunos,
apelar à aquisição de materiais didáticos e
à manutenção e melhoria das instalações
escolares, sendo o caso da escola Padre
João José do Amaral a que necessita de
uma intervenção mais urgente e profunda.
Esta associação, em colaboração com
todos os pais e encarregados de educação,
pretende desenvolver ações para reforçar
a relação família/escola sendo esta fundamental para o sucesso das crianças e jovens
deste concelho.

Foto: APEEEBIL
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Clube de Geocaching da Escola
Secundária de Lagoa
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CLUBE RECEBE GPS

Durante o mês de novembro foram várias as atividades desenvolvidas pelos elementos do Clube de Geocaching, da Escola
Secundária de Lagoa, nomeadamente:
foram realizadas com as turmas 10º H e
10º I (do curso Técnico Proﬁssional de Turismo Rural e Ambiental), sessões informativas relativas a este jogo de aventuras,
onde foi explicado em que consistia esta
atividade, que tipos de “caches” existem,
como se faz para criar uma conta de utilizador, etc… Também foram visualizados
alguns ﬁlmes relativos a esta atividade. Entretanto um grupo de alunos começou a
preparar as novas caches deste clube, que
se prevê que venham a ser publicadas
neste mês de dezembro. Por outro lado é
de salientar que vários alunos deste clube,
participaram numa atividade de geocaching, realizada na zona da cidade de
Lagoa, onde foram encontradas diversas
caches, em particular a cache relativa a
este clube e que se encontra nos Paços do

Concelho desta cidade.
Associado ao 16º aniversário desta Escola e por proposta do Conselho Executivo
da ESL, este clube organizou uma atividade,
no passado dia 23 de novembro. Parte
desta atividade realizou-se no anﬁteatro da
Escola, onde foi visualizado um ﬁlme sobre
Geocaching e onde os elementos deste
clube receberam os seus cartões identiﬁcativos de pertença ao clube. Neste evento o
Clube recebeu a oferta de um GPS, instrumento de navegação que será utilizado nas
atividades deste clube. O Clube de Geocaching agradece à Câmara Municipal de
Lagoa, a oferta recebida, pois este equipamento era imprescindível para as atividades a realizar. Depois foi altura dos alunos
presentes participarem numa atividade
prática de Geocaching, que consistiu no encontro de uma multi-cache especial, que
foi encontrada na zona da escola.
Luis Filipe Machado e Marco Pereira
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“Os Quiridos” realizaram IV Festival de Sopas
ao concelho de Lagoa e que, ao
longo dos anos, tem demonstrado
grande sucesso.
“É com satisfação que vejo a realização desta atividade na vila de
Água de Pau, numa forma, também, de “Os Quiridos”, marcarem
a posição nesta vila, daquilo que
eles têm feito para a promover
também”, salientou a edil
lagoense, referindo que, o conjunto dos diferentes sabores está
associado às tradições de quem
apresenta cada uma das diversas
sopas.
Apesar deste Festival de Sopas
ter mais impacto para com as pes-

O Centro Comunitário João

Bosco Mota Amaral, na vila de
Água de Pau, acolheu o IV Festival
de Sopas, organizado pela Associação Criativa e Promotora de Eventos Culturais, “Os Quiridos”.
Este ano, estiveram 18 sopas a
concurso, num formato de votação diferente, onde cada pessoa
que provou e participou neste festival, pôde votar na sua sopa favorita, sendo que, venceu a sopa
aveludada, confecionada por
Manuela Carreiro.
A sopa de peixe da Associação
de Funcionários da Câmara Municipal de Lagoa e o caldo de peixe
Pub.

dos Amigos de São Martinho do
Cabouco, terminaram, ambas, no
segundo lugar, com o mesmo
número de pontos. De realçar que
as sopas a concurso foram confecionadas por várias instituições do
concelho de Lagoa e privados.
Para o presidente da Associação
“Os Quiridos”, João Cabral, a evolução ao longo dos quatro anos de
festival, faz-se sentir pela aderência e participação, cada vez maior,
das pessoas vindas de fora do
concelho, nomeadamente alguns
turistas.
“Nós não podemos aumentar
mais, dado as condições do recinto
onde nós realizamos esta inicia-

tiva. É evidente que se tivermos
um outro espaço maior, com
certeza que haveria um maior
número de sopas”, explicou João
Cabral ao Jornal Diário da Lagoa.
Para além da gastronomia, no
Festival de Sopas, é uma constante
a integração da vertente cultural,
sendo que, este ano, participaram
o Grupo de Folclore Jovem
Pauense e o Grupo de Cantares
Animadores do Divino.
Para a presidente da Câmara
Municipal de Lagoa, Cristina
Calisto, este festival permite promover o nome desta associação
da vila de Água de Pau, com um
cartaz apelativo que atrai pessoas

soas do concelho lagoense, a verdade é que recebe sempre
pessoas oriundas de outros concelho e alguns turistas, sendo
demonstrativo de, ao longo do
tempo, ter ganho renome
fazendo-se chegar nomeadamente
às pessoas alojadas em unidades
turísticas da Lagoa.
“Para quem está cá de férias, é
uma oportunidade para vir conhecer os sabores da nossa terra”,
adiantou Cristina Calisto.
DL/AS
Fotos: DL/CML
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Restaurante "O Alambique" aposta na atendimento personalizado

O Restaurante “O Alambique” foi inaugurado em 1989 e é um dos mais antigos da Lagoa.

O restaurante “O Alambique”,

situado na freguesia de Nossa
Senhora do Rosário, na Lagoa, destaca-se por oferecer aos seus
clientes, duas ementas diferentes:
a regional e a transmontana.
Bife à regional, morcela com
ananás, chicharros fritos e alcatra
à moda dos Açores, são alguns dos
diversos pratos de comida regional
servidos
neste
restaurante
lagoense, sendo que, a comida
transmontana passa pelo arroz de
pato, bacalhau com broa, carne de
porco à alentejana, feijoada e
alheira de Mirandela.

Melhor Alcatra dos Açores 2016.

Muitos são os clientes que frequentam “O Alambique” pela sua
alcatra à moda dos Açores,
nomeadamente, pelo mesmo ter
vencido o prémio de “Melhor
Alcatra dos Açores”, em setembro
de 2016, em Lisboa.
“O Alambique” existe desde
1989 e neste momento, é um restaurante familiar gerido por Rui
Borges desde 2007, tendo por
cozinheira a sua mãe e outra funcionária. No ano de 2012, esta
família, por questões de saúde,
encerrou o restaurante, reabrindo
em 2015. Desde então, na época
de verão, sendo a aﬂuência maior,
o restaurante reforça a sua equipa
com mais duas pessoas.
A aposta na comida transmontana,
surgiu com a vinda
de muitos trabalhadores continentais
para a ilha, nomeadamente para a
construção de várias
obras, vias rápidas,
pontes e escolas.
Rui Borges reparou
que o cliente continental apreciava a
comida típica açoriana, porém, ao
longo do tempo, já
sentia saudades das
tradições culinárias
da sua terra, uma
cozinha menos condimentada.
Apesar desses trabalhadores continentais já terem

regressado às suas terras, “O
Alambique” continua a apostar na
cozinha transmontana, por forma,
a dar a conhecer aos açorianos
pratos típicos de outras regiões
de Portugal.
Ser atencioso com o cliente,
apostar na qualidade e no atendimento personalizado, mas principalmente, ter gosto pelo seu
trabalho, são algumas qualidades
apontadas por Rui Borges como
essenciais para a restauração.
“Isto não é um negócio para ﬁcar
rico, isto é um modo de vida.
Trabalhamos e estamos nisso porque gostamos. Se não gostasse,
podia abrir uma loja de roupa ou
um stand de carros e acredito que
seria muito mais fácil do que isto.
Estamos nesta área porque é uma
coisa que nasce connosco”, aﬁrmou o gerente deste restaurante
ao Jornal Diário da Lagoa.
No mundo da restauração desde
os seus 17 anos, Rui Borges,
recorda saudosamente o falecido
empresário, Norberto Ponte,
relembrando as suas primeiras
experiências nessa área, nomeadamente nas diversas feiras
gastronómicas e festas do Senhor
Santo Cristo, onde trabalharam
juntos.
“Aprendi muito com ele, foi um
dos meus principais professores e
foi ele, quem me deu este gostinho pela restauração e a partir daí
a vida vai-se encarregando de
fazer o nosso caminho”, recordou
o empresário, referindo que a restauração não é uma vida fácil.
Em 2015, “O Alambique” reabre, principalmente a pedido de
muitos clientes, referindo que sen-

tiam falta desse restaurante na
Lagoa. Para Rui Borges, foi um
recomeço, onde a renovação do
espaço e angariação de novos
clientes foi essencial, conseguindo, com o tempo, “fazer a
casa de novo”.
“Umas das grandes vantagens
foi o nosso nome. As pessoas já
nos conheciam desde 2007 e
sabiam que nós trabalhamos com
qualidade e com gosto”, explicou.
Rui Borges acredita que o turista
que chega aos Açores procura
uma combinação de vários fatores: natureza, comida regional,
peixe fresco, simplicidade na confeção e um bom bife.
Outro fator diferencial do restaurante “O Alambique” é o “atendimento personalizado”, explicado
pelo
gerente
como uma marca
de conﬁança do
cliente, onde o
mesmo,
geralmente, nem abre
a ementa, pede
diretamente conselhos sobre os
pratos, nomeadamente de onde
vem o produto e
como é confecionado.
Neste momento, o cliente
típico deste restaurante é de uma
grande variedade,
desde o vizinho do
lado, lagoense, ao
turista mais longínquo. No entanto, Rui Borges

aﬁrma que os lagoenses ainda
passam por grandes diﬁculdades
económicas e não têm uma situação ﬁnanceira que permita ter um
consumo frequente na restauração.
“A Lagoa está um pouco deslocada em relação a Ponta Delgada”,
defendendo que a cidade necessita de investimentos, monumentos, mais unidades hoteleiras e
meios de transportes com autocarros que façam a ligação direta
entre o centro de Ponta Delgada e
Lagoa, por forma a que o turista
possa frequentar os restaurantes,
piscinas e museus lagoenses.
“A cidade de Lagoa tem muito
pouco a oferecer a nível de roteiro
turístico e o pouco que tem a oferecer está muito escondido e deslocado. Existem vários museus na
cidade e estão todos eles deslocados, enquanto que deveriam estar
centralizados”, referiu.
Por outro lado, o empresário
acredita que a restauração
lagoense encontra-se em condições para receber mais turistas,
salientando, no entanto, as diﬁculdades em contratar pessoas com
formação na área da restauração
e turismo.
Rui Borges tem em mente alguns projetos futuros, passando,
muito provavelmente, pela abertura de um restaurante na cidade
de Ponta Delgada.
Nesta época natalícia, “O Alambique” irá apostar em pacotes
apelativos, com preços especiais e
boa qualidade, nomeadamente
para a organização dos jantares de
Natal das diferentes empresas.

“Chicharros”, outro prato reconhecido.

DL/AS
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Escola Secundária da Lagoa comemorou XVI aniversário

A sessão solene comemorativa decorreu no auditório da escola, e contou com a participação de alunos, professores e entidades locais.

A Escola Secundária de Lagoa

(ESL) assinalou, recentemente, o
seu XVI aniversário, com uma
semana repleta de atividades. No
início das comemorações, no âmbito da habitual sessão solene,
teve lugar a entrega de diplomas e
mérito cívico e académico aos melhores alunos desta escola.
De referir que a atribuição do
mérito cívico e académico, distingue os alunos, propostas pelo concelho de turma e aprovados em
assembleia de escola, que se distinguem pelos seus feitos, pelas
suas ações, pela sua forma de ser,
enquanto aluno e enquanto pessoa, no meio escola.
Teve lugar ainda a entrega de
prémios ao melhor aluno do 9º
ano e do 12º ano, do ano letivo
2016/2017 (patrocinados pela
Câmara Municipal de Lagoa). Na
ocasião, a Presidente da edilidade,
entregou prémios monetários ao
melhor aluno do ensino secundário, André Rocha, e ao melhor
aluno do 3º ciclo, Diogo Sousa.
Cada prémio corresponde a uma
verba de 1.000 euros, constituindo, deste modo, um incentivo
para todos os jovens deste estabelecimento escolar prosseguirem
com os seus estudos.
Em declarações ao Jornal Diário
da Lagoa, o Presidente do Conselho Executivo da ESL recordou que
o aniversário da escola coincidiu
com a 9ª Semana Europeia de Prevenção de Resíduos, onde “reutilizar e inovar” são palavras de
ordem.

“Num tempo em que a sustentabilidade do planeta está na ordem
do dia, onde cada um é chamado
a ter um papel ativo na adoção de
medidas ecológicas no seu dia-adia, e onde a escola desempenha
um forte papel no incremento de
práticas que promovam a preservação da natureza, foi assim decidido fazer uma homenagem ao
trabalho desenvolvido por toda a
comunidade e em especial pelas
coordenadoras do programa eco
escola”, recordou Alexandre
Oliveira.
Segundo referiu, são 16 anos de
serviço onde, a diversidade de iniciativas na escola, tem marcado a
sua ação em diversas temáticas na
área ambiental.
Na comemoração de mais um
aniversário, o Presidente do Conselho Executivo não deixou de
falar do trabalho da escola no
cumprimento do seu projeto educativo, entendendo que se tem
assistido a um melhoramento dos
resultados.
No âmbito do Prossucesso, recordou que a escola elegeu a educação pedagógica o caminho a
seguir, não sendo um percurso
fácil, mas não o fazer, “é hipotecar as possibilidades de ir ao
encontro dos alunos proporcionando condições de trabalho, de
formação e de ocupação positiva
do seu tempo livre”.
“Quando olha-se para os alunos
que são distinguidos, pensamos
que o trabalho da escola não
acontece em vão, mas não esquecemos os que ainda não consegui-

ram ter sucesso”, recordou.
Alexandre Oliveira falou igualmente da diversiﬁcação da oferta
formativa, onde a ESL promove
uma oferta diferenciadora de percursos, lembrando que, este ano,
abriu o curso de formação técnico
proﬁssional de comércio, e no ano
transato abriu o curso de técnico
de turismo rural e ambiental.
O responsável escolar refere que
a escola prossegue assim aposta
ﬁrme nos cursos vocacionais, onde
existem casos de sucessos, fazendo acreditar nesta que é a última oportunidade para alguns
alunos conseguirem uma habilitação, que lhes possibilite um projeto de vida diferente.
Falando à margem das comemorações ao nosso jornal, Alexandre
Oliveira reforçou ainda que a
escola continua a insistir na oferta
de atividades extra curriculares
diversiﬁcadas, ao nível do desporto, cultura, ciência e tecnologia.
Recordou que a escola continua
a desenvolver projetos de investigação, continuando a levar a ciência a alunos do primeiro ciclo do
concelho e continua a escola na
luta pela promoção de igualdade
para de oportunidades para todos.
Nesta entrevista, Alexandre
Oliveira salientou o facto de a escola premiar os melhores alunos,
mas não deixa de evidenciar a
existência de alunos com muitas
diﬁculdades, que necessitam de
muita ação e apoio da escola, e daí
que tem havido essa diversiﬁcação
da estratégia de apoio, das ofertas

extra curriculares, ações que ao
longo dos anos têm vindo a sofrer
uma evolução.
“Na educação não há receitas
milagrosas, e na educação isto e
um trabalho sistemático, onde há
muito trabalho para fazer pela
frente, apesar dos bons resultados
que a escola tem alcançado”.
Alexandre Oliveira recordou
ainda que, para este ano letivo,
existem vários projetos, destacando uma das várias atividades,
em colaboração com a Câmara
Municipal, na área da ciência, e
que foi iniciado no ano transato,
que pretende levar a ciência aos
alunos do primeiro ciclo.
Há ainda trabalhos ao nível da
investigação, em parceria com a
Universidade, e muitas outras
ações, no âmbito do programa
educativo Prossucesso, no interesse de ir ao encontro dos alunos,
com forte aposta no ensino vocacional.
Falando nesta sessão, a Presidente da Câmara de Lagoa recordou que a edilidade “não é
indiferente ao trabalho educativo
desenvolvido neste estabelecimento de ensino”, e frisou a
importância do Plano Educativo e
Cultural que a autarquia dispõe,
nomeadamente a promoção de
atividades de ensino informal com
os alunos do 8.º ano, através de
visitas guiadas aos núcleos museológicos municipais, onde serão
abordadas temáticas do currículo
regional de História, Geograﬁa e
Cultura dos Açores; a elaboração
de um guião cientíﬁco que permi-

Fotos: CML

tirá à área de Informática dos
estabelecimentos de ensino conceber um jogo alusivo ao Descobrimento e Povoamento dos
Açores, que posteriormente será
disponibilizado aos alunos do 8.º
ano. A autarquia igualmente pretende dar continuidade às sessões
de Educação Política e para a Cidadania, dirigidas aos alunos do 11.º
ano, sessões estas que se realizam
ao longo do ano letivo e que têm
como ﬁnalidade desenvolver o
espírito crítico e promover a cidadania entre os mais jovens.
A continuação do apoio à Bolsa
“Jovens à Descoberta” com a atribuição de bolsas para cultivar o
gosto pelas ciências, possibilitando um estágio com tudo
incluído, em centros de ciência de
excelência e o apoio a atividades
desportivas da Escola Secundária
de Lagoa serão medidas e cooperações a manter.
Em matéria de educação, realçou a autarca, a Câmara Municipal
de Lagoa está a cooperar com a
implementação do “Programa
Prosucesso” nas escolas do concelho, e no caso particular da Escola
Secundária de Lagoa, ainda há a
destacar o ensino vocacional,
orientado para atividades operacionais com os alunos que estão
prestes a chegar aos 18 anos e que
ainda não têm a escolaridade obrigatória.
DL
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Jovem lagoense imortaliza, em livro, o clero da Lagoa

A apresentação do livro teve lugar na Igreja Matriz de Lagoa, em Santa Cruz.

Júlio Tavares Oliveira é um

jovem de 19 anos, nascido a 22 de
janeiro de 1998, na freguesia de
Nossa Senhora do Rosário.
Atualmente, é dirigente associativista e fundador da recém-criada
Associação Jovem Lagoense – AJL,
cronista na Azores News, bem
como colaborador do Diário da
Lagoa desde novembro de 2016,
onde tem contribuído com artigos
na área da história local.
Já com dois livros publicados –
Versos Experimentados, Chiado
Editora, 2015, e O que não ﬁcou
por dizer, Chiado Editora, 2016 -, o

Fotos: DL/ CML

jovem lança um novo livro: Santa
Cruz: ﬁlhos e servos, com prefácio
da Prof. Doutora Susana Goulart
Costa, professora universitária, e
notas introdutórias da Dra. Joana
Simas, do padre Nuno Maiato e do
padre João da Ponte.
O livro, lançado no passado dia
19 de novembro, na Igreja de
Santa Cruz, é, segundo Júlio Tavares Oliveira “um estudo biográﬁco
e de certa forma intimista sobre o
clero natural de Santa Cruz e que
serviu em Santa Cruz do séc. XVI
aos dias de hoje”.
Num trabalho de investigação
de cerca de 6 meses, o jovem

lagoense confessa ao jornal Diário
da Lagoa que “nem sempre foi
fácil, até porque não é historiador”, mas que o seu principal foco
fora sempre o de cumprir com a
palavra dada e o de responder ao
desaﬁo lançado pelo padre Nuno
Maiato, que “conﬁou muito em
mim e nas minhas capacidades,
mesmo durante um período um
pouco difícil da minha vida, que foi
a minha paragem nos estudos superiores durante um ano, por vontade própria”.
“Quando cheguei a São Miguel,
em outubro de 2016, depois de
uma experiência mal sucedida em

Lisboa, para onde fui estudar, fui
abordado pelo padre Nuno
Maiato, pessoa profundamente
humana, que me convidou a desenvolver uma investigação sobre
dois potenciais assuntos: de entre
os dois, escolhi fazer um estudo
sobre o clero afeto a Santa Cruz, e
espero que o povo de Santa Cruz
se identiﬁque e goste verdadeiramente do trabalho feito”.
Segundo o autor, “o livro pretende contribuir para a valorização
do clero lagoense, para a preservação da história local e para o
exaltar daquilo que é a cultura religiosa e de culto numa comuni-

é um digno registo de uma parte
da história da paróquia que ﬁca
para sempre. Pelo menos há um
registo que permite, a todos aqueles que quiserem, conhecer ou
estudar a dimensão da vida sacerdotal da Matriz da Lagoa, poderão
fazê-lo a partir desta obra”, disse.
O Pe. Nuno Maiato adianta ainda
que com esta obra, há uma dupla
missão: “primeiro é lançada na semana dos seminários, e aqui a
obra serve de instrumento para o
apelo, em nome de Jesus, à vocação sacerdotal. O segundo aspeto,
é que, através deste livro, podemos ver que a história da Igreja
não se faz apenas com os sacerdotes, mais e mais fácil reunir a informações dos sacerdotes, e através
desta recolha e compilação,
conhecer, porque é interessante
ver a ligação familiar que existe
entre eles, as paróquias onde tra-

balharam, a sua origem, há vários
dados biográﬁcos que nos ajudam
a perceber e a caraterizar a história desta paróquia”.
Adianta o pároco de Santa Cruz

que, desde o séc. XVI à atualidade,
a Igreja esteve ao serviço de forma
diferente, com uma matriz comum
a todos os tempos, mas a quantidade de Cléricos que estiveram

dade com as características da
nossa, que é profundamente católica. O trabalho soube-me particularmente
bem
até
pela
proximidade que tenho com a freguesia de Santa Cruz. Cresci, em
boa parte, aqui, junto destas
casas, destas gentes, destes cheiros.”
Júlio T. Oliveira vai, também
muito em breve, lançar um quarto
livro, mas desta feita de poesia, e
com o apoio da Edições Vieira da
Silva, “editora lisboeta que apostou em mim quando tantas outras
me recusaram”.
Qual o teu papel senão o de resistir? será a nova obra de poesia
a sair em breve, constituindo-se
como o terceiro livro de poesia do
jovem lagoense que, embora considere “um pouco confuso lançar
duas obras quase ao mesmo
tempo”, garante que “uma é de
um campo e a outra é de outro” e
pedindo aos jovens lagoenses que,
tal como ele, “sonhem muito e
façam ainda mais”.
“A minha abordagem à vida é
esta: sonhar muito e fazer ainda
mais. Há quem sonhe muito e não
faça nada e há quem faça muito
sem sonhar com nada. Eu pretendo o melhor dos dois mundos
para a minha vida: sonhar muito e
fazer muito. Ando envolvido em
vários projetos ligados à escrita,
ao associativismo e aos estudos,
principalmente, e, claro, para
qualquer jovem, é importante que
me sinta vivo”.

Livro “Santa Cruz: filhos e servos” tem uma dupla missão
Segundo o Pe. Nuno Maiato, a

ideia de editar este livro, surge na
sequência de uma coleção de
fotograﬁas que a Igreja de Santa
Cruz tem, que o Pe. José Francisco
Pires reuniu quando foi pároco
nesta freguesia. “Esta coleção despertou a vontade de reunir mais
informação acerca de cada um dos
párocos e dos ﬁlhos de Santa Cruz.
Uma comunidade que foi dando à
Igreja, durante os séculos, alguns
dos seus ﬁlhos para servir a Igreja
como sacerdotes”, referiu.
Em declarações ao Jornal Diário
da Lagoa, o Pe. Nuno Maiato diz
que viu no jovem escritor, Júlio
Tavares Oliveira, a pessoa indicada
e que seria capaz de fazer este trabalho de recolha.
“Sinto-me feliz porque, de facto,
sem ser a sua área, o Júlio conseguiu desenvolver um trabalho que

em simultâneo, em diversas épocas da história, e hoje ser apenas
um, demonstra também um
pouco aquilo que é a história da
Igreja.
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"Não podemos inovar de modo a que o traço regional
perca-se no produto final e é isto que está a acontecer"

Alguns dos trabalhos de artesanato, realizados por Alexandra e Nélia Pacheco, conciliando a paixão à arte.

As duas irmãs de Água de Pau,

na Lagoa, Alexandra e Nélia Pacheco, dedicam-se ao artesanato
regional e diversas formações,
nessa área, desde os anos 90.
Nélia Pacheco, criou o atelier
Artes e Ofícios Pacheco, situado na
freguesia de Água de Pau, por
forma a conciliar a sua paixão pela
arte, a venda de materiais e transmitir o seu conhecimento, através
de vários workshops.
Enquanto criança, observava as
criações da sua madrinha e muito
cedo, o gosto pelos ofícios do seus
antepassados, nomeadamente o
croché e tricô, tornaram-se num
passatempo efetuados com
grande paixão.
Nélia e Alexandra aprenderam a
arte dos diferentes tipos de artesanato através de vários cursos,
nomeadamente os Arraiolos,
registo do Senhor Santo Cristo,
presépios de lapinha e as artes decorativas.
Com o passar do tempo e aquisição das diversas técnicas, as
duas irmãs apostaram na formação através de workshops, onde
algumas entidades, nomeadamente, o Centro Regional de
Apoio ao Artesanato, a Câmara
Municipal de Lagoa, a Casa do
Povo e Junta de Freguesia de Água
de Pau, requisitam os serviços das
duas formadoras.
“Nós somos um atelier que está
vocacionado para qualquer tipo de
artesanato, mas sempre que pos-

sível, vamos buscar aquilo que é
regional”, referiu Alexandra
Pacheco ao Jornal Diário da Lagoa,
aﬁrmando que a inovação na arte
é importante, porém sem nunca
esquecer o artesanato regional e
típico açoriano.
Segundo Alexandra Pacheco, a
arte também é uma questão de
modas, sendo que, atualmente, é
a bijutaria que está mais em voga.
Desse modo, a formadora irá
apostar, neste Natal, nessa vertente, porém, com uma base de
artesanato regional, mais precisamente: ﬂores de escamas de peixe
e folha de milho.
“Não estou à espera que este
produto seja vendável e sei que as
pessoas vão pensar três vezes
antes de comprar. Eu explico isso
porque as pessoas não sabem o
que é o artesanato, não sabem dar
valor ao artesanato regional e ao
artesanato em geral”, explicou Alexandra Pacheco, referindo que o
comprador não consegue perceber a diferença entre os diversos
trabalhos, feitos com bons acabamentos e matérias primas de qualidade.
Por outro lado, Alexandra Pacheco refere que, inicialmente, o
Centro Regional de Apoio ao Artesanato, teve tendência para promover muitos artesãos, onde,
veriﬁcava-se, nas exposições, trabalhos muito idênticos, fazendo
com que o público se cansasse daquele artesanato, ﬁcando saturado do mesmo.

“Eu acho que deveria de haver
um maior controlo sobre a
maneira de como são avaliadas as
peças. Eu sei que isto está a mudar
e, no que diz respeito ao artesanato regional, a certiﬁcação não
está a ser tão facilitada como era
há uns tempos atrás”, disse, referindo que já houve falta de rigor
anteriormente.
Para a formadora lagoense, a
arte, atualmente, é mais vivida
como um hobby, um anti-stress,
acreditando que as pessoas, muito
rapidamente, querem ter um
retorno ﬁnanceiro de um passatempo, sendo a ilha, pequena,
esse fenómeno acaba por desvalorizar o artesanato criado pelos
proﬁssionais da área.
“Eu acredito em inovação, mas
não podemos inovar de modo a
que o traço regional perca-se no
produto ﬁnal e é isto que está a
acontecer”, lamentou.
Artes decorativas, Arraiolos, tricô,
presépio de lapinha, escamas de
peixe e registos do Senhor Santo
Cristo, são algumas das diferentes
artes e ofícios onde Nélia e Alexandra dão formação.
As duas irmãs estarão presentes
no Mercadinho de Natal organizado pela autarquia lagoense, com
produtos dedicados à época natalícia, nomeadamente: presépio de
lapinha, presépio infanti, bolas decorativas para colocar na árvore
de Natal, registos religiosos com
materiais diferentes, utilizando retalhos e tecidos, escamas de peixe

e folha de milho como artigo de bijutaria, principalmente nos brincos
e colares.
“Atualmente, as pessoas não
compram muito no Mercadinho
de Natal, geralmente quem compra é para oferecer a alguém que
aprecia o artesanato regional ou
para quem faz coleções”, disse.
“Pensamos em levar peças para
o Mercadinho de Natal, cuja sua
realização, no futuro, poderá servir para formação. Para não acontecer como nos anos anteriores, a
melhor saída será apostar mais na
formação e não nos produtos acabados”, salientou Alexandra Pacheco, por forma a dinamizar a
arte e ofícios através de formações
e apostando menos na venda do
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artesanato.
Desse modo, durante o Mercadinho de Natal, Nélia Pacheco irá
formar vários interessados,
nomeadamente com um workshop sobre os presépios de lapinha
em miniatura.
As artes e ofícios, apesar de
serem uma verdadeira paixão para
Nélia e Alexandra Pacheco, parecem estar condenadas, principalmente pela pouca procura do
comprador, porém, a aposta na
formação como laser e passatempo, aparenta ser uma vertente
mais enquadrada com a procura e
sociedade atual.
DL/AS
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Antigamente... Nas antigas
praças da Vila de Água de Pau!

Doença dos legionários ou legionelose

vai por esse mundo louco e agente aqui,
em paz, na nossa Praça!...”.

Por: RoberTo MedeirOs

Por uma questão de Tradição e

comodidade, na Praça Velha e na Praça
Nova da Vila de Água de Pau o povo
desta terra convivia muito. Há muito
anos, há menos tempo e há nem tantos
anos assim, pois ainda me lembro, como
eram, os “Pontos de Encontro” ao domingo de tarde, nas “Praças” desta Vila.
Os mais velhos e os menos velhos e até
os mais jovens juntavam-se, invariavelmente sentados nos bancos ou andando
por ali.
Ao contrário de hoje, que se encostam
às paredes, para não deixar cair as casas
da Praça.

Na Praça Velha - 1960
Quando me debruço e contemplo estas
fotos e vejo os mais idosos sentados num
banco, na Praça Velha de Água de Pau,
ou da República, se assim quiserem, apetece-me perguntar, embora saiba, que
não terei resposta:
-- “ Boa tarde meus senhores, a conversa está boa? O senhor Braga está a
contar-vos que cada dia que passa o Manuel de Sousa, sinaleiro na matriz, vê-se
mais aﬂito, com tanto carro na cidade,
cada dia que passa, não é?!….
Claro que não tenho resposta, infelizmente já cá não estão, mas adivinho que
a resposta de um deles seria assim: - “…
Sim, é um “poder de Nosso Senhor” que

Na Praça Nova - 1960
Por outro lado, quem olhar bem para
as outras fotos da antiga Praça Nova,
nestas, denota bem a diferença, na idade
das pessoas e na evolução do espaço, desenhado e construído como outro
“Ponto de Encontro” desta Vila. Os mais
novos aderem sempre aos lugares que
vêm nascer e ganhar estatuto de modernice. Sempre foi assim, e, esse não fugiu
à regra. De resto, o «desenhador» Victor
Floriano Borges, (um dos proprietários
da Casa da Estrela, hoje Casa da Junta de
Freguesia d’Água de Pau) desenhou
muito bem este espaço lúdico, logo após
a pavimentação do novo empedrado em
calçada de basalto, da nova estrada regional, no início da segunda metade do
século XX.

Debruço-me de novo sobre a foto destes jovens sentados na Praça Nova e não
se pode dizer que é “Graças a Nosso Senhor” que eles se juntaram e acotovelaram-se para ﬁcarem todos no mesmo
banco?!! Não, não foi isso. Foi para a fotograﬁa, apenas, numa manifestação de
amizade irreverente da juventude daquele tempo!
Um fotógrafo e uma máquina fotográﬁca era uma novidade na altura! Não invoquemos o Nome de Nosso Senhor em
vão!
A Vila de Água de Pau deve muito a
Deus Nosso Senhor. O que vale é que
Deus não espera muito de nós. Já sabe
do que a casa gasta. E gosta!

RoberTo MedeirOs – Um pauense que revive estes tempos, como se neles vivesse!
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Dr. João Martins de Sousa
Delegado de Saúde de Lagoa

Nas últimas semanas foi registado em

Portugal um surto de legionelose que causou
a morte, até á data deste artigo, de 5 pessoas,
tendo sido registados 54 casos conﬁrmados
desta infeção. O foco foi uma torre de arrefecimento do hospital Francisco Xavier em Lisboa.
Não é a primeira vez que um surto desta
natureza afeta o nosso país. Em novembro de
2014 um foco com origem numa torre de refrigeração de uma fábrica de adubos em Vila
Franca de Xira vitimou 12 pessoas, tendo o
número de infetados atingido os 375.
Esta doença foi descoberta em 1976, na cidade americana de Filadélﬁa aquando de
uma conferência de legionários, veteranos de
guerra. Ocorreram, então, vários casos de
pneumonia atípica sem causa conhecida.
A Doença dos legionários, como ﬁcou conhecida, é uma forma de pneumonia grave
causada pela bactéria Legionella pneumophila.
A doença manifesta-se normalmente 5-6
dias após a infeção, podendo em, alguns
casos, este período ser de 2-10 dias.
Os sintomas que as pessoas infetadas apresentam são tosse seca, febre, arrepios, tremores, dor de cabeça, dores musculares, dor
no peito e diﬁculdade respiratória, podendo
também surgir sintomas do foro gastrointes-

tinal como náusea, vomito, dor abdominal e
diarreia.
As complicações são insuﬁciência respiratória, insuﬁciência renal, bacteriemia, alteração do estado de consciência, desidratação e
coma. A doença é responsável pela morte de
quase 10% das pessoas infetadas saudáveis e
de 80% de pessoas infetadas com sistema
imunitário deprimido. Assim consideram-se
mais vulneráveis as pessoas com mais de 50
anos, doentes crónicos, fumadores e alcoólicos.
A doença dos legionários ou legionelose
contrai-se pela inalação da bactéria Legionella presente em aerossóis de água contaminada. Esta água provém de diversos tipos
de reservatórios, podendo ser naturais como
rios, lagos, e artiﬁciais como torneiras, chuveiros, spas, saunas, piscinas, autoclismos,
entre outros.
Concentrações elevadas são veriﬁcadas em
sistemas de água artiﬁciais com manutenção
deﬁcitária, nomeadamente torres de refrigeração e condensadores evaporativos, equipamentos
de
humidiﬁcação,
fontes
ornamentais, etc
A Legionella pode multiplicar em circuitos
de água, tais como: depósitos de água com
temperaturas a variar entre os 25°C e 42°C,
canalizações de água com ﬂuxo reduzido ou
nulo, lodos e sujidade nas tubagens de chuveiros e torneiras, bem como nas superfícies
internas de depósitos, entre outras.
O diagnóstico é feito com base no quadro
clínico e resultados de exames laboratoriais
apresentados pela pessoa infetada.
É uma doença tratável através de antibióticos, mas considerada grave.
Não existe vacina para prevenção desta patologia, pelo que se torna imprescindível a vigilância e manutenção das instalações e
equipamentos que utilizem água e que são
suscetíveis de ter a bactéria Legionella, são
exemplos unidades industriais, balneários,
hotéis e hospitais.

Exposição “Retalhos” no Convento
Até 30 de dezembro, estará patente no

Convento dos Franciscanos, na cidade de
Lagoa, a Exposição “Retalhos – Uma Abordagem ao Patchwork Açoriano”.
Trata-se de uma iniciativa organizada pelo
Governo Regional dos Açores, através do
Centro Regional de Apoio ao Artesanato, que
conta com o apoio da Câmara Municipal de
Lagoa, e que pretende divulgar os inúmeros
trabalhos de patchwork realizados nas diversas ilhas açorianas.
Em declarações ao Jornal Diário da Lagoa,
Soﬁa de Medeiros, presidente do Centro
Regional de Apoio ao Artesanato (CRAA),
recorda que esta é uma exposição de uma
arte que, embora tenha sido esquecida, é
uma muito digna. “Já era intensão do CRAA
retomar esta temática há já algum tempo, a
recolha exigiu uma investigação de cerca de
2 anos, tratando-se de peças, pertença dos
museus dos Açores, de artesãos e de particu-

lares”.
No catálogo, que acompanha a exposição,
estarão sistematizados vários trabalhos pertencentes ao espólio etnográﬁco do Centro
Regional de Apoio ao Artesanato, como também trabalhos de vários museus dos Açores
e de particulares.
“Patchwork”, palavra de origem britânica,
que signiﬁca o trabalho feito a partir de retalhos de tecidos, unidos por meio de várias
técnicas e que, por sua vez, originam vários
tipos de desenhos ou padrões.
É, assim, um trabalho abrangente e transversal que poderá incluir painéis decorativos,
tapetes, mantas, sacas, abafadores e muitos
outros artigos. Uma técnica que faz parte da
cultura açoriana.
A exposição pode ser visitada de terça a
sexta-feira, das 10h00 às 13h30 e das 14h30
às 18h30, bem como, no sábado, das 10h00
às 16h00, estando encerrada aos domingos e
segundas-feiras.
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João Silvério Sousa fica para sempre na
memória de quem lia os seus poemas

Fotos: DR

Foi com

tristeza que
recebemos a
notícia do falecimento do
nosso colaborador João Silvério Sousa, a
23 de outubro, no Hospital do Divino Espírito Santo,
vítima de doença.
Autor de várias poesias publicadas no
Jornal Diário da Lagoa entre fevereiro de
2015 e agosto de 2017, João Silvério Sousa
“cultivou a nobre arte de versar com a rima
intrometida“, assim escrevia em julho
deste ano, Júlio Tavares Oliveira, sobre este
poeta popular.
“Este nasceu na freguesia de Santa Cruz,
no dia 7 de dezembro de 1952, sendo ﬁlho
de António de Sousa Carroça e de Diamantina do Espírito Santo Almeida.
Com os estudos feitos – obtendo a
quarta classe -, optou, mais tarde, já em

AFLITO CLAMA POR JESUS

idade adulta, por emigrar para o estrangeiro, permanecendo 14 anos nos Estados
Unidos e 6 anos no Canadá.
Regressando à sua ilha natal, São Miguel, ﬁxa-se na sua freguesia de origem,
Santa Cruz, à qual dedicou os seus dois
livros já publicados: “Elogios a Santa Cruz”,
em 2011, e “Homenagem a António
Augusto da Ponte Borges”, publicado em
2014, pela Junta de Freguesia de Santa
Cruz”.
De recordar que João Silvério, tinha outra
paixão, a de cantar ao desaﬁo, tendo participado em vários festivais e momentos de
cantorias ao desaﬁo.
Deixamos esta singela homenagem a
quem ﬁcará para sempre ligado a este projeto.
Numa última conversa entre o diretor
deste jornal e o poeta popular João Silvério, falou-se deste poema que havia sido
escrito para a edição digital do Diário da
Lagoa. Como homenagem, publicamos,
nesta edição, o poema escrito no mês de
abril deste ano.

Nas ondas do mar da vida
Navego eu meu bom Jesus
Enfrentando a terrível tempestade,
Meus olhos quase não vêm luz
Meu corpo, fraco, quase sem capacidade,
Mas com fé, me agarrei à minha cruz
Sem forças, sinto grande diﬁculdade.
Grito por teu nome senhor
Por minha fé me entregue a ti,
Por entre os ventos, lanço o meu grito
Rompendo as grandes ondas, eis me aqui,
Te envio meu clamor, muito aﬂito
Já não me vejo, nem aqui nem ali,
Mas no teu amor e em teu refúgio acredito.
Teu nome é Jesus redentor,
Por seres Deus, clamo a ti Emanuel,
Deus connosco, Rei coroado,
Teu amor é forte e ﬁel
Meu senhor, sempre me tens acompanhado,
Livrai-me da tempestade cruel,
Ordena senhor com o teu braço levantado.
O braço poderoso do Rei de Israel,
Tudo à tua voz te obedece.
Ordenas com divina majestade,
Tira-me este frio, porque teu calor me aquece
Arrancando a geada por entre a tempestade,
Basta a tua palavra, sempre um milagre acontece,
Porque contigo reina a voz da verdade.
As águas do mar da vida
Nadam sobre ti, meu senhor tem poder
Todo o joelho a ti se dobrará,
Pois sem ti, sei que vou desvanecer,
Mas contigo, minha alma cantará
Desde o por do sol até ao amanhecer,
Desde o amanhecer, teu servo, sempre te servirá.
Nos braços do Cristo Rei
Nas tuas veredas caminharei com carinho,
Sempre nos teus braços, ﬁrme e em glória,
Ampara-me senhor neste doloroso caminho,
Nunca me deixes perder a minha memória,
Nem me deixes caminhar sozinho,
Nesta longa caminhada cantarei vitória.

LOCAL

Carta ao pai, poeta e amigo

Pai, aquele dia 23 de outubro, foi o pior

dia das nossas vidas, receber a notícia da
sua repentina partida deste mundo, foi
como cravarem um punhal em nossos corações arrancando um pedaço e causando
dor imensa para sempre. Foram seis meses
de luta depois do diagnostico e começo dos
tratamentos, foi um guerreiro, um lutador
sem medo do desfecho. Estava já preparado
para partir para a Gloria de Deus, o pai
sabia que seria antes do Natal.
Com lágrimas nos olhos e corações destroçados, suas três ﬁlhas apanharam o primeiro avião em direção a si, para lhe dar um
beijo de despedida no seu rosto gelado e já
sem vida, beijo esse que já nao teve
retorno.
As duvidas continuam, as perguntas se
mantêm....Porquê? Porque foi tudo tão
rapido, porque tiveste que partir pai?
Uma certeza ﬁca, não ﬁcou nada por dizer
porque numa vida inteira sempre tivemos
um Pai, um grande amigo, um conselheiro
que aconselhava suas ﬁlhas sempre que
precisavam, falava connosco e ouvia-nos e
dava a cada uma de nós palavras de con-
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forto e amor, sempre foi um verdadeiro pai
capaz de expressar seus sentimentos e sempre que podia nos dizia “Amo-te ﬁlha” ﬁcavamos consoladas com esse amor, as
nossas brincadeiras, a nossa cumplicidade,
tinhamos consigo uma relação saudavel de
pai e ﬁlhas, que poucas pessoas na vida
têm, porque não são todos os pais que são
com os ﬁlhos o que o pai era com as suas
ﬁlhas, acima de tudo era o nosso amigo...o
nosso pai, que sempre foi um orgulho para
nós, desde que se tornou Pastor na sua
igreja, desde que se tornou poeta na sua
freguesia e desde a nossa existencia foi
sempre o nosso querido e melhor pai, foste
és e serás sempre o nosso orgulho.
Agora ﬁcam as memórias, são tantas e
tambem as recordações todas que temos
suas, os objetos pessoais, os livros que
escreveu e publicou, suas mensagens escritas que guardamos, a quadra que escreveu
para nós, recordacões e memórias lindas.
Será sempre lembrado e amado, isso nao é
um Adeus mas sim um Até já pai, com inﬁnito amor e saudade ... suas ﬁlhas,
Natália, Dina e Odete.

À memória do poeta João Silvério Almeida Sousa

É meu, nosso dever, celebrar a vida

do Poeta João Silvério Almeida Sousa,
cuja ausência se transforma em perene
presença, pois a amizade é mais viva
que o esquecimento. A razão para esta
evocação é a certeza de que “a memória alimenta a cultura de um povo,
nutre a esperança e torna humano o
ser humano”, como tão bem disse o
grande pensador Eliezer Wiesel, Prémio
Nobel da Paz de 1986.
Um cidadão apaixonado pela sua
terra e suas tradições, um homem simples, humilde de trato fácil, um entusiasta por aquela que provavelmente
será a mais antiga das formas literárias,
a poesia, João Silvério Almeida Sousa
“cultivou a nobre arte de versar com a
rima intrometida”, assim escrevia em
julho deste ano, Júlio Tavares Oliveira,
sobre este poeta popular.
Como sabeis a literatura fundamenta
o património cultural e artístico de um
povo, na medida em que a literatura

propaga a cultura e o património desse
povo, qualiﬁcando-a num espaço temporal e físico. Esta propagação permite
o entendimento da nossa história e
essência, portanto, permite o conhecimento das raízes de um povo. Tornando-nos assim mais conscientes do
mundo que nos rodeia e da sociedade
em que estamos inseridos.
No exercício do cargo de Presidente
da Junta de Freguesia de Santa Cruz tive
o privilégio de conviver e privar com o
João Silvério. Aquando da sua colaboração e dos serviços prestados à Junta
de Freguesia, foi notório o seu intelecto
literário e a sua paixão pela poesia.
Assim, lancei o repto ao poeta para
escrever sobre a sua Freguesia em
forma de Versos. O culminar de todo
um trabalho meritório, com muito empenho, dedicação e elevado intelecto,
foi a publicação do livro intitulado “Elogios a Santa Cruz” O Berço da Lagoa,
publicado no ano de 2011.
Em 2014 o poeta voltou a lançar um

João Silvério no lançamento do seu segundo livro.

livro, desta feita como homenagem ao
ex-Presidente da Junta de Freguesia de
Santa Cruz, e aos seus mais diretos
colaboradores, descrevendo todo o
percurso do autarca, durante os 28
anos que esteve ao serviço da “nossa
freguesia”, enumerando todos os acontecimentos relevantes, que contribuíram
para
o
progresso
e
desenvolvimento de Santa Cruz,
nomeadamente a nível Patrimonial,
Cultural, Social e Desportivo.
Para além destes trabalhos já publicados, o poeta tem muitos mais, dignos de registo, realçando a sua
presença assídua no jornal Diário da
Lagoa. Por isso, faço um apelo aos responsáveis autárquicos, no sentido de
providenciar esforços para a preservação deste
espólio de notável prestigio que enriquece o nosso Concelho e
a Freguesia de Santa Cruz, no domínio
da Cultura Popular.
Tudo isto é uma riqueza, que só é
alcançada por alguém de intelecto literário superior, e por isso quero manifestar aos seus familiares: irmãs e às ﬁlhas,
Odete, Natália e Dina, os meus sentimentos de pesar, com a certeza porém
de que "Morrer é apenas não ser visto.
Morrer é a curva da estrada”, como
escreveu o Poeta Maior, Fernando Pessoa.
Assim, tenhamos João Silvério
Almeida Sousa como nosso amigo e
companheiro perene, para quem estamos por chegar, logo mais, em uma
dessas curvas da estrada da vida.
António Augusto Borges
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Atividade da PSP

No âmbito da atividade policial

recordamos, neste quadro, algumas
das ações desenvolvidas pelos elementos da Esquadra da PSP de Lagoa, e
divulgada através do relatório diário do
Comando Regional da PSP.
Ressalvamos que estes são dados que
não reﬂetem a totalidade da atividade
dos elementos desta esquadra.
22OUT2017 - Foi detido, um indivíduo do sexo masculino, com 27 anos
de idade, por condução de veículo,

sem habilitação legal.
26OUT2017 - Foram detidos por violência doméstica, dois indivíduos do
sexo masculino, com 35 e 39 anos de
idade, após terem agredido as respetivas cônjuges.
03NOV2017 - Foi detido, um indivíduo do sexo masculino, de 35 anos de
idade, por condução de veículo, sem
habilitação legal.
04NOV2017 - Foram detidos, dois indivíduos do sexo masculino, com 32 e
38 anos de idade, por condução de veí-

culo, sob a inﬂuência de álcool, com as
TAS de 1.21 e 1.74 g/l, respetivamente.
09NOV2017 - Foi detido, um indivíduo do sexo masculino, maior de
idade, por condução de um veículo,
sob a inﬂuência de álcool, com uma
TAS de 1,74 g/l.
18NOV2017 - Foi detido, um indivíduo do sexo masculino, com 29 anos
de idade, por condução de veículo, sob
a inﬂuência de álcool, com uma TAS de
1.38 g/l.

Policia Judiciária deteve incendiários

A Polícia Judiciária, através do De-

partamento de Investigação Criminal
de Ponta Delgada, identiﬁcou e deteve
um homem, fortemente indiciado pela
presumível prática do crime de incêndio.
Os factos ocorreram no concelho da
Lagoa, numa casa de habitação propriedade dos pais do suspeito, onde
ele também residia.
Terá agido movido por sentimentos
de vingança contra o pai, que, na
sequência de uma desavença familiar,
lhe deu ordem de expulsão de casa.

Não obstante a rápida atuação do
dono da casa, que, alertado pelo cheiro
a fumo e barulho do chão a arder, conseguiu suster o avanço das chamas, o
incêndio colocou em perigo o resto da
habitação e outras ediﬁcações circundantes.
O detido, de 23 anos de idade, sem
ocupação laboral e já referenciado, foi
presente às competentes autoridades
judiciárias, com vista à aplicação das
medidas coativas tidas por mais adequadas.
A Polícia Judiciária já havia detido, no
mês de novembro, uma mulher,

estando em causa a prática do crime
de incêndio.
A detida é suspeita de envolvimento
no incêndio que deﬂagrou no passado
mês de outubro, numa estrutura de
armazenagem arrendada por um
comerciante de equipamentos de som,
no concelho da Lagoa, e familiar dos
presumíveis autores materiais, que já
haviam sido anteriormente detidos.
A detida, de 67 anos de idade, reformada, foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada
a medida coativa de proibição de contatos.

estratégias políticas com vista ao
desenvolvimento da cidade, bem como
fomentar a proximidade existente nos
vários tipos de governação local. Uma
cooperação que, aliás, na Lagoa tem
sido de facto crucial para o progresso
das freguesias e garante, também, de
maior bem estar de toda a população
lagoense”.
Por outro lado, e, ainda, no âmbito
da celebração de 41 anos de Poder
Local Democrático, a Câmara Municipal de Lagoa iniciou as sessões de cidadania, no dia 28 de novembro,
aludindo ao tema do desporto, na
Escola Secundária de Lagoa.
A mesma fonte recorda que “o Poder
Local tem sido o elo de gestão pública
mais próximo da sociedade, e a realização destas sessões de cidadania e politica contribuem para a participação
cívica de muitos jovens, permitindo

que os mesmos possam dialogar e
reﬂetir sobre questões sociais do seu
território”.
É desta forma, que no entender da
Presidente da Câmara Municipal de
Lagoa, Cristina Calisto, “assinalar o dia
do Poder Local Democrático é também
contribuir para a aﬁrmação de uma
cidadania que se quer ativa e participativa”. Acrescenta ainda que, “este tipo
de iniciativas mostram, igualmente, a
importância do Poder Local junto da
população como sendo um espaço privilegiado para a resolução de problemas, de elevação das condições de
vida, de participação e envolvimento
populares, sendo um factor de uma
cidadania consciente e exigente, onde
a proximidade aos problemas locais e
a sua identiﬁcação com as aspirações
da população favorecem o envolvimento e a mobilização”.

Lagoa assinala Dia do Poder Local Democrático

Foto: CML

Assinalou-se a 26 de novembro, o

Dia de Poder Local Democrático. Tratase de uma efeméride que a Câmara
Municipal de Lagoa assinalou com uma
visita à Junta de Freguesia de N. Sra. do
Rosário, onde reuniu com o Presidente
de Junta de Freguesia, onde marcaram
presença os vereadores com competências delegadas.
Fonte da autarquia disse tratar-se de
“uma reunião e visita de início de um
novo mandato, que serviu para deﬁnir
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Freguesia de Santa Cruz

João Silvério Almeida Sousa
Nasceu: 07-12-1952
Faleceu: 23-10-2017

Freguesia de Nª Sª do Rosário
Edmundo de Amaral Tavares
Nasceu: 06-04-1969
Faleceu: 01-11-2017

Freguesia de Nª Sª do Rosário

José Luis Correia Branco
Nasceu: 31-07-1962
Faleceu: 10-11-2017

Freguesia da Ribeira Chã

Manuel da Costa Turé
Nasceu: 02-12-1936
Faleceu: 14-11-2017

Lugar da Atalhada (Rosário)

Adriano Martins Costa
Nasceu: 09-11-1952
Faleceu: 17-11-2017

Freguesia de Água de Pau

Duarte Pacheco da Costa
Faleceu: 07-09-1953
Faleceu: 25-11-2017

Freguesia do Cabouco

Paulo Joaquim da Silva Corvelo
Faleceu: 18-03-1963
Faleceu: 26-11-2017

http://diariodalagoa.com

nota: Os conteúdos dos artigos de
opinião, aqui publicados, são da responsabilidade de quem os assina.
Os anúncios aqui publicados são da
responsabilidade dos respetivos anunciantes, salvo erro tipográﬁco.

Mais conteúdos aqui.
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HORÓSCOPO DE DEZEMBRO
Carneiro (21/3 a 20/4)

A vida afetiva apresenta alguma
instabilidade e necessidade de superar problemas antigos, entretanto, precisa encontrar o seu equilíbrio.
A nível proﬁssional é fundamental aperfeiçoar a suas qualidades pessoais e,
demonstrando os seus recursos naturais,
tome decisões ﬁrmes.

A vida afetiva reorganizada assegura uma grande estabilidade nos relacionamentos, certamente, mais estimulantes
e apaixonados.
A nível proﬁssional a determinação vai
atrair oportunidades que servem para crescer com as experiencias e atrair proveitos
ﬁnanceiros.

A vida afetiva renovada favorece
a expansão dos seus sentimentos e, morrendo para o passado, pode trilhar um novo
rumo para o futuro.
A nível proﬁssional, fruto da regeneração
pessoal, pode esperar por uma fase de verdadeira reconstrução ﬁnanceira e muita
estabilidade.

A vida afetiva é caracterizada por
associações mais excitantes e encantadoras, de acordo com esta fase absolutamente
otimista.
A nível proﬁssional aproveite a boa energia presente para desenvolver toda a criatividade latente e alterar certos métodos de
trabalho.

A vida afetiva poderá indicar
alguns comportamentos exagerados, mas a
tolerância aliada à compreensão vai ultrapassar todas as diﬁculdades.
A nível proﬁssional a conjuntura é exigente e, por vezes, pode reagir impulsivamente, portanto opte por atitudes mais
conscientes.

A vida afetiva reﬂete uma grande
estabilidade emocional, capaz de corajosamente cortar com o passado e renascer
para o presente.
A nível proﬁssional procure este ciclo de
grande autoconﬁança para aproveitar a sua
enorme imaginação e iniciar novos projetos.

A vida afetiva, inconstante, está
alicerçada nas suas escolhas e na ausência
de um verdadeiro conhecimento do outro
elemento do par.
A nível proﬁssional a situação está mais
protegida e promove novos projetos que
trazem realização pessoal e proveitos ﬁnanceiros.

A vida afetiva evolui positivamente na base da generosidade e o sucesso
das relações passa por entender as outras
pessoas envolventes.
A nível proﬁssional estão especialmente
favorecidos os novos planos, contudo, analise as situações sem expetativas infundadas.
Virgem (24/8 a 23/9)

A vida afetiva deve ser aproveitada para demonstrar os seus sentimentos
e capacidade de inovar as relações, esquecendo trapalhadas passadas.
A nível proﬁssional é essencial evidenciar
toda a sua originalidade e capacidade de
contribuir fazendo progredir a humanidade.

Gémeos (22/5 a 21/6)

Caranguejo (21/6 a 23/7)

Labirinto: Descubra o caminho correto.

Soluções do passatempo do mês de novembro de 2017

Balança (24/9 a 23/10)

A vida afetiva é reestruturada, os
relacionamentos são transformados e certas tensões colocam à prova a sua evolução
interior.
A nível proﬁssional, embora possam surgir algumas lutas, a conjuntura aponta uma
diversiﬁcação de atividades e muito progresso.
Touro (21/4 a 21/5)

Descubra as dez diferenças.
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Leão (24/7 a 23/8)

A vida afetiva permite renovar os
relacionamentos e, com autoconﬁança, demonstre mais abertamente os seus sinceros
sentimentos.
A nível proﬁssional o autoaperfeiçoamento marca uma nova época de novas
possibilidades, surpresas e autêntico crescimento na carreira.

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)

A vida afetiva está protegida e
confere bem-estar e alegria, elementos
compatíveis com a manifestação dos seus
sentimentos.
A nível proﬁssional a criatividade aliada
à imaginação permitem concretizar os seus
objetivos, de âmbito mais particular.

REPORTAGEM / PUBLICIDADE

Está criada a Associação Cultural
Desportiva do Cabouco FC

A cerimónia da tomada de posse contou com a presença da Presidente do Município de Lagoa.

No passado dia 27 de outu-

bro, foi criada a Associação Cultural Desportiva do Cabouco FC.
Trata-se da primeira associação da
Freguesia do Cabouco e que tem
como objetivos a prática direta de
modalidades desportivas e culturais com os jovens.
Segundo o presidente da associação, o principal objetivo será
trabalhar com os jovens, cativa-los
para a prática do desporto no
Cabouco, que tem estado um
pouco apagada, representar o
nome da freguesia, dentro e fora,
e elaborar uma forma de tempos
livres, para que as crianças não
estejam tanto tempo sem prática
desportiva.
Luciano Rodrigues, que falava
ao Jornal Diário da Lagoa, à margem da cerimónia de tomada de
posse dos membros desta recémcriada associação, recordou que, a
Freguesia debate-se, a par de
Pub.

outras da ilha, com alguns problemas de toxicodependência, e com
a prática de desporto, pode-se
evitar que alguns sigam esse caminho.
Neste momento já existe uma
equipa de seniores em futsal,
formada há já dois anos. O objetivo primordial passa agora por
abrir uma escola de formação de
futsal dos 4 aos 10 anos, já em
janeiro próximo.
Já este mês de dezembro, a
Associação pretende organizar
uma maratona de Futsal, mostrando assim que o desporto está
vivo no Cabouco.
No futuro, o objetivo é abrir outras modalidades. O caso do andebol,
basquetebol,
voleibol,
badminton, btt, etc, isto caso
hajam elementos que optem por
essas modalidades.
Luciano Rodrigues diz estar conﬁante na adesão por parte dos
jovens, inclusive há mesmo quem

questione a abertura da escola
para os mais novos, sendo que
funcionará, não apenas para a freguesia, mas para toda a comunidade.
“Sei que é preciso muito sacrifício, mas com os devidos apoios,
julgo estarem reunidas as condições para que em janeiro possamos abrir a escola”.
Para já, o polidesportivo do
Cabouco tem as condições para a
prática da modalidade, mas o
objetivo será mesmo, de futuro, a
construção de um pavilhão. “De
inverno tonar-se muito complicado e com uma escola não será
fácil trabalhar com os miúdos com
mau tempo daí a importância da
construção de um pavilhão”, reforçou, adiantando que a acontecer,
será um ganho para a freguesia e
todos os possíveis utilizadores do
espaço.
Falando na tomada de posse dos
membros desta associação, a Pre-
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sidente da Câmara Municipal de
Lagoa, fez questão de referir que
este foi o primeiro ato oﬁcial ao
qual participou, após a sua
tomada de posse como presidente
de Câmara. “Faço-o com muito
gosto, por ser também a minha
freguesia. O associativismo, ao
qual apelamos e que é um bom
exemplo o passo que está a ser
dado. São passos que se estão a
dar para que, no âmbito da coletividade, todos possamos dar o
nosso contributo nos vários domínios da nossa vida”.
Neste caso concreto do desporto, Cristina Calisto adiantou
que esta é uma área que, nos próximos tempos, ao nível do município, vai sofrer uma remodelação.
Segundo adiantou na altura,
“está a ser redesenhado um projeto ao nível desportivo, de forma
a olhar para o desporto duma
forma diferente do que tem sido
feito até aqui. Não quer dizer que

o que ﬁzemos até aqui está mal
feito, mas a verdade é que, a todos
os momentos, temos que observar o que nos rodeira, e sabermos
onde nos redirecionar, e temos
que olhar mais para dentro do que
para fora, e nesta medida o desporto vai ter um outro olhar da
parte do município”, realçou.
Cristina Calisto deixou a abertura da autarquia para as ajudas
necessárias e possíveis.
De referir que a Direção é composta pelo presidente Luciano
Rodrigues, o Secretário Rúben
Vertentes e o tesoureiro Emanuel
Pacheco. A Mesa da Assembleia é
presidida por Elisa Costa Sá, o
Vice-Presidente Milton Sá e o
Secretário Guilherme Pacheco. Já
o Conselho Fiscal é presidido por
Roberto Pereira, o Vice-Presidente
Nuno Teles e o Secretário Paulo
Melo.
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