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Recorde do Guinness
na Lagoa

O Centro Social e Cultural da Atalhada ultrapassa anterior Recorde com o
maior número de pessoas vestidas de bonecos de neve.
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Assembleia Municipal
aprovou o Orçamento
para 2018 da Câmara
de Lagoa.
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Academia Musical de
Lagoa com nova sede
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Convento recebe Núcleo
Museológico do Presépio
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Lagoa recebeu 9ª Gala
de Campeões em PA
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Era um dia como

Aula de Fora

EBI DE ÁGUA DE PAU/ EBI DE LAGOA

Fotos: EBI Agua de Pau

qualquer outro. E, de repente, deixou de o ser.
Era um dia de novembro… e eis que passou a
ser um dia marcante nas
nossas vidas.

23 de novembro de
2017. A sala começou a
compor-se, aos poucos, à
medida que os alunos
chegavam. Não tardou a
que estivesse cheia, com
as turmas do 7.º C e dos
8.ºs A e C, acompanhados pelas docentes Malvina Sousa, a organizadora e coordenadora
da atividade e elemento da equipa da Biblioteca escolar, assim como por Sónia
Bogas, Sara Sousa e Isaura Neves.
Era um dia como qualquer outro.
Mas fez-se silêncio. E ouviram-se histórias
de vida que têm tanto de perturbador
como de inspirador! E de uma realidade
crua, mas direta, sem rodeios! E contada na
primeira pessoa!
A palavra foi dada a Micaela Rodrigues,
portadora de paralisia cerebral e possuidora de diﬁculdades motoras, que começou por revelar a sua tocante história de
vida. Micaela explicou-nos a sua condição
e contou-nos as suas experiências e vivências, as suas emoções, tristezas e alegrias e
o modo como a sociedade olha para essas
diferenças.
Desengane-se quem pensa que Micaela se
lamentou! Pelo contrário! Ofereceu garra a
todas as vidas presentes naquela sala… e
revelou ser uma inspiração, um grande
exemplo de vida e de força, deixando-nos
a mensagem de que devemos agradecer
cada dia pelo que temos e que há coisas
que podem parecer impossíveis… até que,
se nos atrevermos a acreditar e a sonhar,
deixam de o ser.
Os alunos ouviram. Questionaram. Quiseram saber. E sonharam como quem sonha…
como quem vive!
Depois, “tomou a palavra” a senhora Maria
João Raposo, com surdez de nascença,
acompanhada pela sua intérprete, a senhora Andreia, ambas da ASISM (Associação de Surdos da Ilha de S. Miguel).
Juntas, falaram da condição de Maria João,
que não ouve, mas vê e sente a vida com
um brilho inspirador no olhar! Juntas, fala-
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O Gaspar na Lagoa!

Dentro do programa

ram das diferenças que sente uma pessoa
surda na sua vida, das lutas que trava, das
discriminações que a podiam reprimir, não
fosse ela uma lutadora que ama a vida…
deram a conhecer a sua instituição e, no
ﬁnal, ainda houve espaço para a demonstração prática de língua gestual junto dos
alunos, que aprenderam alguns gestos básicos da mesma.
Durante esta Aula de Fora, em cada momento, se sentiu que existe uma forma de
comunicação única, não expressa por palavras, mas sim por emoções!
Mais uma vez, os alunos ouviram. Questionaram. Incorporaram. Quiseram saber.
Ao longo desta aula, com uma maneira de
olhar para as coisas e para a vida já distinta,
todos os participantes sentiram que, apesar das diﬁculdades e diferenças que qualquer pessoa possa ter, é a perseverança ou
a forma como se olha para a vida que determina quem somos e o que queremos
ser. Todos nós ﬁcamos mais ricos interiormente e percebemos melhor como enfrentar a vida e lidar com as nossas lutas, com
as diferenças, reestabelecendo forças e valores na nossa sociedade, tornando-a mais
consciente, justa e verdadeira.
E todos nós percebemos que as lições
podem estar em todo o lado, em cada um
de nós.
Assim se cumpre a escola… na EBI de Água
de Pau!
A sala estava cheia. E os nossos corações ﬁcaram ainda mais!
A organizadora/coordenadora da
“Aula de Fora”: Malvina Sousa

Nota: a “Aula de Fora”, criada pela docente
Malvina Sousa, é uma dinâmica na qual
temos a presença de pessoas
que não pertencem à escola interna, mas à grande escola da
vida, que é a comunidade escolar de todos e que vêm dar o seu
testemunho de vida. Estes momentos pretendem constituir
um alerta aos nossos alunos no
que diz respeito a atitudes e valores de cidadania, assim como
à forma como estes olham para
a vida, veem as diferenças de
cada um e constroem cada dia
da sua vida.
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Educação Empreendedora:
O Caminho do Sucesso!,
com “A Aventura do Gaspar”, coordenada pela docente Mafalda Rosa, na
EB1/JI Dr. José Pereira Botelho desfrutou-se da presença da equipa de
acompanhamento do projeto que veio assistida pela
personagem principal, o

Gaspar, no dia vinte de novembro para fazer a primeira
visita
de
acompanhamento ao supracitado. Esta sessão motivacional foi dinamizada
pela formadora Ana Araújo,
da Geslearning, com a presença de elementos da Direção
Regional
da
Juventude e do Conselho
Executivo da Escola.
Os alunos envolvidos no

projeto, turma pertencente
à docente Lisete Rodrigues,
adoraram esta iniciativa e
ﬁcaram ainda mais motivados a construir o seu jogo e
a conhecer melhor a música e a coreograﬁa do Gaspar, visto que tiveram o
primeiro contacto neste
dia.
A Coordenadora do
Projeto, Mafalda Rosa

Natal na EB 2, 3 Padre João José do Amaral

Na última semana de aulas do

Primeiro Período, o Natal foi comemorado de diversas formas na
EB 2, 3 Padre João José do Amaral.
As turmas do 5º B e 6º F apresentaram pequenas dramatizações na Biblioteca da Escola,
alusivas à época.

O Clube de Empreendedorismo orga-

nizou a campanha solidária “Gosto de ti…”.
Pretendia-se angariar donativos para a pre-

Cantata de Natal!

No Pavilhão Central, à semelhança dos
anos anteriores, os alunos do Clube de

paração de cabazes com produtos de primeira necessidade para crianças pequenas
(até quatro anos) que seriam oferecidos a
famílias carenciadas. Agradece-se a generosidade a todos os que contribuíram.
O Clube de Empreendedorismo, organizou ainda, à semelhança dos últimos anos,
um Mercadinho de Natal que teve lugar no
dia 13 de dezembro, no Pavilhão Central da
Escola. Foi uma manhã animada em que
alunos, professores e familiares venderam
e compraram diversos produtos, sobretudo
alusivos ao Natal, muitas vezes produzidos
pelos próprios.
Este ano, o mercadinho contou com a
participação, não apenas dos alunos do segundo ciclo, mas também de turmas do
primeiro ciclo e até dos alunos do Clube de
Francês da ESL.

Música, ensaiados pelos docentes de Educação Musical, a todos encantaram com
uma Cantata de Natal.
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Clube de Geocaching da Escola
Secundária de Lagoa

Lista “ C ” vence eleições na
Associação de Estudantes da ESL

Alunos constroem novas caches

No passado dia 14 de dezembro, a Lista

Fotos: ESL

Durante os meses de novembro e dezembro, os alunos de várias turmas desta
escola, tiveram a oportunidade de aprender a construir uma nova cache. Assim vários elementos deste clube estudaram os
temas propostos pela Câmara Municipal de
Lagoa, relativos a atividades e/ou eventos
com importância neste concelho e construíram as “páginas” (listnings) relativas a
três novas caches, o que implicou algum
trabalho nas disciplinas de: português, história e inglês. Também construíram e prepararam os “containers”, estudaram a sua
localização e saíram em atividade para colocar as caches, que, entretanto, foram submetidas e já publicadas, sendo:
“Casa
do
Romeiro
(https://coord.info/GC7EXV8) que é uma
multi-cache, com dois pontos, estando o
ponto de partida localizado na Casa do Romeiro, situada na freguesia de Santa Cruz.
Esta cache versa sobre os “Romeiros de São
Miguel”. Os primeiros três geocachers a encontrar esta cache receberam como prémio
o livro “A Irmandade do Romeiro”.
“Cerâmica
da
Lagoa
(https://coord.info/GC7EXV3), que, também consiste numa multi-cache, com dois
pontos, devendo as informações, que conduzem à etapa ﬁnal, ser recolhidas nos azulejos existentes na fachada do primeiro
ponto (Cerâmica Vieira).
“Lagoa
Stage
–
Rally
Stage
“(https://coord.info/GC7EXTT), que é uma
cache tradicional relativa às provas de automobilismo que se realizam neste concelho, nomeadamente a importante prova
especial do Azores Airlines Rally (que se
realiza no Parque de Ciência e Tecnologia
de São Miguel, junto ao Nonagon), prova a

contar para o Campeonato FIA da Europa
de Ralis (FIA ERC) e ao rally da Lagoa. Registe-se também, a propósito, que a sede
do Grupo Desportivo Comercial, se situa
também nesta zona.
Entretanto alguns elementos deste clube
participaram, pela primeira vez, num
evento de Geocaching (“Geo Breakfast #3”
– GC7F3CG).
O Clube de Geocaching agradece a colaboração da Edilidade desta cidade, bem como
ao Sr. João arruda, ilustre artesão deste
concelho e enaltece o trabalho dos alunosgeocachers: Rodrigo Travassos, Carolina Almeida e Cristina Januário.
Entretanto ainda está a ser construída uma
nava cache (enigma).
Luis Filipe Machado e Marco Pereira

Foto: DL

C candidata à Associação de Estudantes da
Escola Secundária de Lagoa, ganhou as
eleições referentes aos órgãos sociais desta
associação.
A Lista C, cujo lema é “Compromisso,
Conﬁança e Competência”, apresenta-se
aos alunos como sendo uma lista disposta
a mudar o paradigma de ação da Associação de Estudantes, segundo o presidente
da Lista C, Henrique Teodoro: “Somos uma
lista com atitude, vontade, iniciativa e com
uma nova perspetiva. Estamos prontos e
determinados a assumir o compromisso
com os alunos, pois tenho a certeza que
estamos no momento certo e com as pessoas certas para mudar a AE da ESL”.
A Lista C apresenta, no seu manifesto eleitoral, segundo Henrique Teodoro, propostas abrangentes, inovadoras, de cariz
lúdico-pedagógico, recreativo, desportivo,
tecnológico e projetos audaciosos, que
como todos os projetos e ideias desenvolvidas por alunos, necessitam de apoios
para que sejam concretizadas.Tendo como
foco nos alunos, as suas necessidades e o
futuro da escola, o presidente da Lista C,
aﬁrma ainda que: “ A globalidade em que
o nosso mundo se encontra, o hoje não se
compadece com fechar-nos sobre nós próprios, assim sendo, a Lista C estará recetiva
não só aos alunos, mas também a toda a
comunidade local, pois queremos fazer da
AE um órgão útil não só para escola, como
também para a cidade de Lagoa”.
Como grandes linhas do manifesto eleitoral, a lista vencedora entende ser necessário publicar os estatutos da AE, e
posteriormente legalizá-la; Reaver o direito

da AE em ter uma sala própria (a anterior
sala, foi neste ano-letivo transformada em
gabinete disciplinar); promover o Mister e
Miss ESL 2018.
Outra intenção desta lista é comemorar
o dia do Estudante (24/03/2018); criar um
dia relacionado com a vocação proﬁssional
para as turmas do 9º ano, das escolas do
município de Lagoa, nomeadamente da
ESL e da EBI de Água de Pau; promover
uma mostra de cursos superiores para o
Ensino Secundário; promover sessões de
cinema.
No âmbito desportivo o objetivo passa
por promover torneios desportivos escolares e interescolares; promover o 1º Torneio
interescolar de Patinagem Artística, intitulado “ESL, sobre rodas…”.
Faz ainda parte do manifesto promover
os artistas da escola, através de atuações
em momentos solenes e em dias temáticos; concurso de talentos “Sentir, Pensar,
Crescer, Inspirar”; criar uma "Power
Station"; apoiar a comunidade escolar no
combate ao abandono e insucesso escolar;
reativar o protocolo da AE com a instituição
solidária, Lions Clube de Lagoa; promover
torneios de caráter lúdico-pedagógico (cartas, videojogos etc.); concurso para toda a
comunidade escolar ter a oportunidade de
idealizar projetos para reaproveitar e dar
uso à infraestrutura do vulcão (zona norte
da escola).
Outro dos objetivos é apoiar os diversos
projetos da escola, nomeadamente no projeto “Eco Escola” assim como promover
uma madrugada da ciência, para toda a
comunidade lagoense; baile de gala da ESL
2018.
DL/AEESL
Foto: AEESL
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Mercadinho de Natal regressou
à Praça de Nª Sª do Rosário

O evento contribuiu para a dinamização o centro da cidade.

A Praça de N. Sra. do Rosário,

na Cidade de Lagoa, recebeu a 7.ª
edição do Mercadinho de Natal,
numa organização da Câmara
Municipal de Lagoa. Uma iniciativa que é considerada um ponto
de referência na quadra natalícia
da cidade.
Segundo Albertina Oliveira, vereadora na Câmara Municipal de
Lagoa, o Mercadinho regressou à
Praça do Rosário, precisamente
com o intuito de dinamizar o centro da cidade e contribuir para o
desenvolvimento da economia
local. “Os nossos visitantes podem
usufruir dos nossos restaurantes e
dos nossos cafés, e o objetivo foi
esse, conjugar esforços nesse sentido”.
Um mercadinho que continua a
ter grande adesão, onde marcaram presença 29 participantes, 15
Pub.

artesãos e 14 instituições. “Todos
os artesãos trabalharam aﬁncadamente para expor aquilo que cada
um faz de melhor e transformar os
seus produtos nas melhores prendas de Natal”. Segundo a vereadora da autarquia lagoense, os
produtos que os artesãos confecionaram são muito originais e
quem visitou o mercadinho, pôde
encontrar a prenda ideal, para os
seus familiares e amigos.
A autarquia preparou igualmente um programa diversiﬁcado
com animação para todas as idades e gostos, com música, teatro,
atividades para crianças e adultos,
nomeadamente a promoção de
vários workshops de artesanato,
como bonecos de pano, presépios
de lapinha e pintura de bonecos
de presépio.
O Mercadinho ﬁcou igualmente
marcado com o habitual desﬁle de

Fotos: CML

Pais Natais, acompanhado pelas
atuações da Charanga dos Escuteiros n.º 1290 de Santa Cruz e dos
Escuteiros n.º 798 do Cabouco.
Durante os três dias do evento,
todos os visitantes puderam ainda
visualizar o Presépio Vivo protagonizado pelo Centro de Atividades
Livres “O Borbas”, com a participação das crianças.
Segundo Albertina Oliveira, é
importante criar esforços para a
participação destas e, neste sentido, “o CATL ‘O Borbas’ teve um
papel importante e ativo neste
mercadinho, para além do desﬁle
de Pais Natais, houve a atuação do
coro juvenil do centro e todos os
dias, o presépio vivo, protagonizado pelas crianças deste CATL”.
De referir que decorreram igualmente passeios de lagarta e de
charrete com o Pai Natal pelo centro urbano da cidade.
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5º Festival de Sopas
da Lagoa
32 sopas estiveram em prova

na 5ª edição do Festival de
Sopas, numa organização do
Centro Socio e Cultural de São
Pedro, com a participação de
muitos particulares e instituições.
A edição deste ano foi integrada no Mercadinho de Natal,
evento que é organizado pela
Câmara Municipal de Lagoa.
Tratou-se duma sugestão da presidente da autarquia e que foi
acolhida pela direção do Centro.
Recorde-se este Festival de
Sopas realizou-se, nas edições
anteriores, no primeiro sábado
de outubro. Segundo adiantou,
ao nosso jornal, a presidente da
direção deste Centro, esta integração acabou por enriquecer
tanto o festival como o mercadinho.
Além da socialização que é
promovida por lagoenses e não
só, Maria de Deus Frazão de

Medeiros, recorda que o principal objetivo do evento é a angariação de fundos para o Centro
Socio Cultural de São Pedro, e
acaba assim por ter uma participação solidária.
Por seu turno, a Vereadora da
Câmara Municipal de Lagoa,
Albertina Oliveira, reforçou o
propósito da integração do festival de Sopas na Mercadinho de
Natal, com o objetivo de apresentar um programa diferente à
Lagoa.
Albertina Oliveira não deixou
de destacar a aﬂuência a este
festival que tem sido cada vez
mais procurado por lagoenses e
por pessoas de outros concelhos.
No ﬁnal do evento foi entregue
um diploma de participação a
todas as pessoas e instituições
que participaram neste Festival
de Sopas, assim como uma lembrança desta 5ª edição.
DL
Fotos: CML
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Assembleia Municipal aprovou o Orçamento da Câmara de Lagoa para 2018
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Mais de um milhão e meio
de euros na Lagoa

Este ano, o Governo Regional

dos Açores vai investir cerca de um
milhão e setecentos mil euros no
concelho da Lagoa. O investimento está centrado nas áreas da
Ciência, na Educação e no Apoio
Social.
Destaca-se mais de um milhão
de euros para lançar a nova empreitada no Nonagon, que visa a
construção do segundo edifício no
Parque de Ciência e Tecnologia da
Lagoa, garantindo a centralidade
deste concelho nas respostas aos
desaﬁos do século XXI.
A valorização do parque escolar
do concelho também está prevista, por via da requaliﬁcação da

O Orçamento foi aprovado por maioria, com os votos contra da oposição.

A

Assembleia Municipal de

Lagoa aprovou, por maioria (com
votos favoráveis do PS e votos
contra do PSD), o Orçamento e
Grandes Opções do Plano para
este ano de 2018.
Num valor de 11 milhões 673
mil euros, o orçamento para o
próximo ano é superior ao corrente, tendo um acréscimo de
1,5% das transferências do Orçamento do Estado e de verbas a
receber de candidaturas já aprovadas a fundos comunitários, tal
como explicou a presidente do
município aos membros municipais.
Segundo Cristina Calisto, as receitas provêm dos impostos próprios, caso do IMI, IMT, IUC e
Derrama, como também da
venda de bens e serviços, caso da
água, saneamento, Pousada de
Juventude, complexo de piscinas,
Aquaﬁt, rendas de habitações e
de edifícios, ou ainda de impostos indiretos, caso dos loteamentos e obras.
No que respeita a ﬁnanciamen-

tos da europa, a autarca disse já
que já estão aprovados os projetos respeitantes ao parque industrial do Chã Rego de Água,
modernização administrativa e
uma ‘Smart Citie’, que tem como
objetivo colocar a tecnologia ao
serviço dos cidadãos, facilitando
o acesso a um conjunto de serviços.
Por áreas, o orçamento para
2018 tem uma forte aposta no
ambiente, turismo e lazer, ação
social e empregabilidade, sendo
as que mais se destacam.
As infraestruturas do loteamento da Ribeira Chã, a recuperação do Cineteatro Ferreira da
Silva, a construção do mercado
municipal, a realização de obras
em algumas sedes de edifícios de
natureza cultural, como ﬁlarmónicas, a par da requaliﬁcação do
Jardim Nossa Senhora dos Anjos
e da Praça do Rosário, são outras
das apostas do orçamento da
Lagoa para 2018.
O orçamento participativo
jovem será outra das medidas a
manter este ano.

Fotos: DL

De referir que nesta sessão
foi ainda aprovado, por unanimidade, um empréstimo de curto
prazo no valor 350 mil euros, que
poderá nem ser usado, como
aconteceu nos últimos dois anos.
Por unanimidade foram ainda
aprovados os Acordos de Execução entre a autarquia e as cinco
Juntas de Freguesia do Concelho,
No período antes da ordem do
dia, os membros da Assembleia
Municipal aprovaram, por unanimidade, um voto de pesar, apresentado pelo PSD, referente ao
falecimento do Pe. João Leite,
assim como outros dois votos de
congratulação, aprovados por
maioria, também apresentados
pelo grupo municipal do PSD, um
sobre o 10º aniversário do Agrupamento de Escuteiros 1333 da
Ribeira Chã, e outro sobre os 30
anos da Associação Grupo Jovem
Pauense.
De salientar ainda que, já no período de outros assuntos, onde a
população pode intervir, foram
levantadas algumas questões,
nomeadamente sobre a necessidade de serem criadas mais
rampas de acesso a pessoas com
mobilidade reduzida, um tema
que estará em debate na reunião
da Comissão de Trânsito já esta
quarta-feira.
A requaliﬁcação do Porto dos
Carneiros, a remodelação da
Escola João José do Amaral ou o
projeto da Baía de Santa Cruz,
foram outras questões levantadas nesta sessão da Assembleia
Municipal.
DL

Escola EBI de Lagoa e da reparação
de alguns dos espaços da Escola
Secundário do concelho. Há ainda
a salientar a atenção que o programa do Governo concede às
questões sociais.
Com efeito, este ano será concluída a obra da creche em Água
de Pau, em parceria com a Casa do
Povo desta freguesia. Esta empreitada será um importantíssimo
equipamento social para Água de
Pau e para o concelho, pois será
um espaço que irá acolher atividades de tempos livres com um carácter inclusivo, permitindo dotar
a Lagoa com respostas sociais adequadas às necessidades de todos
os lagoenses.

Obra do Hospital Particular
deverá avançar este ano
O Governo dos Açores, através

da Secretaria Regional da Saúde,
deu, recntemente, despacho favorável à construção do primeiro
hospital privado nos Açores, o HIA
– Hospital Internacional dos Açores, que vai ﬁcar instalado na
cidade de Lagoa, na zona do do
Tecnoparque.
Os promotores já submeteram
para aprovação os projetos de
arquitetura e de especialidades.
Um projeto que está a ser preparado há algum tempo pelo Grupo
HPA, grupo que já possui mais de
14 unidades.
Apostar na qualidade do serviço
e baixar os custos operacionais e,
por conseguinte, reﬂetir estes
fatores na redução do custo aos
utentes são aspetos prioritários
para o sucesso do investimento.
O HIA – Hospital Internacional
dos Açores vai implementar mais
de 40 especialidades médicas, e
vai apostar na diferenciação e na
inovação, de onde se destaca o
Centro Cardiovascular dos Açores,
Centro de Cirurgia Bariatrica,
Centro de Cirurgia Vascular, Cirurgia Cardíaca, Centro de Cirurgia
Pararascópica, Centro de Imagiologia Avançado, vai ter uma Unidade de Cuidados Intensivos e vai

apostar também no Turismo de
Saúde.
Como referem os promotores,
“tal como aconteceu com outros
destinos no mercado do Turismo
de Saúde, o HIA pretende aﬁrmar
os Açores como um destino de
excelência e ser reconhecido
mundialmente pela qualidade dos
seus serviços. Atingir um nível de
reconhecimento internacional obriga a um plano de ação meticuloso”.
Segundo o Correio Económico,
as obras estão previstas para se
iniciarem no primeiro trimestre
deste ano, e o novo hospital vai
entrar em funcionamento no
segundo semestre de 2020.
De referir que para além dos
postos de trabalho altamente qualiﬁcados que este projeto vai criar,
será importante referir o número
de postos de trabalho indiferenciados que vai gerar, que ﬁcando
sujeitos a importantes ações de
formação que o grupo tem no seu
programa operacional, poderão
aqui ter uma oportunidade de emprego interessante em termos de
futuro, pois o HPA é um grupo
ﬁnanceiramente muito consolidado e gerido de forma muito proﬁssional.
Fotos: DL
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AML inaugura nova sede e homenageia o seu fundador

O novo espaço surgiu numa altura em que a Associação Musical de Lagoa comemorou o seu 10º aniversário.

A Associação Musical de Lagoa

(AML) tem, a partir de agora, uma
nova sede, localizada no antigo
edifício da Biblioteca Municipal,
na rua Dr. Herculano Amorim
Ferreira.
Na ocasião foi inaugurada uma
exposição
fotográﬁca
com
momentos marcantes dos 10 anos
de existência desta instituição.
A cerimónia decorreu no primeiro dia de dezembro, dia em
que aproveitou, esta associação,
para homenagear o fundador Norberto Ponte, que faleceu no início
deste ano.
Um novo espaço que vem dar
outras condições à Academia
Musical onde estão inscritos, para
este ano letivo, cerca de meia centena de alunos e uma dezena de
docentes.
Numa altura em que a Associação Musical de Lagoa está a assinalar o seu 10º aniversário,
aumentou igualmente o leque da
oferta formativa, onde regressou a
lecionação de instrumentos que
haviam iniciado nos primeiros
anos da academia.
Segundo a presidente da direção, a Associação tem um percurso de 10 anos, a funcionar
provisoriamente em vários sítios,
e que agora ganha um espaço que
vem ao encontro das necessidades, embora haja ainda muita
adaptação para fazer, nomeadamente ao nível da insonorização.
Ao Jornal Diário da Lagoa, Ermelinda Medeiros adiantou que há já
uma dinâmica interessante na

nova casa.
Aludindo ao facto da academia
ter alunos de várias idades, a presidente da direção recorda que “a
música não tem idade, e a academia tem valências que permitem
seguir para o conservatório e
quem quer apenas um curso livre.
A música tem essa capacidade de
agregar várias idades, várias línguas e vários interesses”, recordou.
Ermelinda Medeiros diz que existem muitos espaços ligados à
música mas a academia tem a possibilidade de aliar a formação, canalizando para outras áreas.
Segundo referiu, o importante
não é só formar músicos mas também formar públicos. “Fica sempre alguma coisa importante e é
nesse sentido que nunca nos
cansaremos de trabalhar”.
Atualmente a academia leciona
várias classes de instrumentos,
desde piano, precursão, canto,
guitarra, violino, violoncelo, baixo,
ﬂauta, trompete, saxofone, acordeão, formação de iniciação musical e coro e, este ano, a classe com
crianças dos 2 aos 5 anos.
Ermelinda Medeiros recorda que
“uma das nossas premissas é criar
condições para que todos possam
ter acesso à música e só é possível
com o apoio da autarquia e com a
boa colaboração dos pais dos
alunos”.
Em dia de inauguração da nova
sede, a Associação Musical não
deixou igualmente de homenagear o fundador Norberto Ponte,
que faleceu este ano, com o des-

cerramento de uma fotograﬁa do
mesmo, numa das salas do novo
espaço.
Por outro lado, a cerimónia contou com a presença da Presidente
da Câmara Municipal de Lagoa,
entidade proprietária do espaço,
que destacou o facto de a autarquia continuar a promover a
cultura e a dar condições para que
as instituições possam realizar o
seu trabalho.
Cristina Calisto recordou o facto
do atual espaço, agora cedido à
AML, era ocupado pelo CATL e
houve a necessidade de troca
entre as duas entidades, visto que
a associação anteriormente estava
na antiga escola primária, que
reunia melhores condições para as
crianças. “Foi uma transição que
decorreu pela boa vontade de
ambas as partes, em causa estava
o bem-estar das crianças e adequar as condições a ambos, dai a
mudança ter sido bem acolhida”.
A autarca aﬁrma que a aposta
na formação continua a ser importante no concelho. ”As ﬁlarmónicas e esta associação são o garante
da continuidade de que os jovens
têm formação, com oportunidades dentro do concelho, apostando
numa
carreia
ou
participação coletiva, a nível musical, dando à comunidade o que
realmente são capazes de fazer”.
“Quando o grande dilema atual
no concelho é a ocupação dos
tempos livres dos jovens, após o
ﬁm do 1º ciclo, entendo que a academia é uma das portas que estes
tem para se ocupar”, realçando a

diversidade que existe no concelho na atividade desportiva, “mas
quando saímos deste contexto e
vamos para a área mais cultural e
vocacional, a associação musical
tem um papel muito importante
no concelho”, disse.
A Associação Musical de Lagoa
promoveu igualmente o IV Festival
de Bandas Filarmónicas António
Moniz Barreto. O mesmo teve
lugar no Cine Teatro Lagoense
Francisco D’Amaral Almeida, na
freguesia do Rosário, cidade de
Lagoa, sendo uma iniciativa que
conta com o apoio da Câmara
Municipal de Lagoa.
O festival, que fez parte das comemorações do 10.º aniversário
da Associação Musical de Lagoa,
teve a atuação de uma banda con-

Fotos: DL/ CML

vidada, a Banda Filarmónica “Imaculada Conceição”, da Lomba da
Fazenda, do concelho de Nordeste
e duas bandas do município de
Lagoa – Banda “Estrela D’Alva” e
Banda Lira do Rosário, das freguesias de Santa Cruz e de Nossa Sr.ª
do Rosário, respetivamente.
Reﬁra-se, igualmente, que a iniciativa teve como propósito prestar, uma vez mais, homenagem a
António Moniz Barreto, como um
reconhecimento pelo seu amor e
dedicação à música ao longo da
sua vida, visível no facto de este
lagoense ser parte integrante de
duas bandas ﬁlarmónicas do concelho de Lagoa, desde tenra idade.
DL

Fotos: DL

Foram três as Bandas que participaram neste IV Festival.
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Recorde do Guinness na Lagoa

A Aldeia de Natal foi criada com várias atividades destinadas essencialmente para os mais novos.

A antiga escola da Atalhada re-

cebeu a Aldeia de Natal, uma
organização do Centro Social e
Cultural da Atalhada, onde mais
de um milhar de pessoas terá passado pelo espaço.
Segundo o Presidente do Centro, o balanço é extremamente
positivo, destacando ter sido uma
atividade criada a pensar especialmente nos mais novos.
“Foi uma Aldeia de Natal com
eventos para as crianças, criando
uma terra de fantasia para os mais
novos, desde a avalanche, que foi
construída por nós, animação
musical, insuﬂáveis, cinema 6D,
fábrica de chocolate, a casa do Pai
Natal, com uma série de animações para que os mais novos se
divertirem”.
Ao nosso jornal, Nuno Martins
refere que este ano de 2018, o
evento poderá regressar, com
algumas melhorias signiﬁcativas,
sendo que o assunto deverá falado
aquando da apresentação do relatório de atividades para o próximo
ano, a apresentar aos sócios.
Por outro lado, com estra iniciativa, surgiu uma outra, a tentativa
de bater o recorde do Guinness,
com o maior número de pessoas
vestidas de Bonecos de Neve.
Um objetivo alcançado, onde
507 pessoas juntaram-se no pavilhão da Escola Secundária de lagoa
para este recorde. De referir que o
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recorde anterior era de 397 pes- era exatamente o que aconteceu: vilhão da Escola Secundária de
soas.
“termos 507 pessoas a entrar na Lagoa, para a contagem oﬁcial, o
O Presidente do Centro Social e Aldeia de Natal, a usufruir das ati- meio milhar de bonecos de neve
Cultural da Atalhada diz que o ob- vidades, e contribuir para aquilo desﬁlaram até à Aldeia de Natal
jetivo foi atingido, estando a que é o fundo social que o se pre- onde puderam usufruir das várias
aguardar o resultado da análise da tende construir”, referiu ao nosso atividades que ali decorreram.
entidade que regulamenta estas jornal Nuno Martins, adiantando
Recorde-se que Centro Social e
matérias, mas de acordo com o que o recorde não era objetivo Cultural da Atalhada tem 12 valênregulamento vigentes, reúne fazer cultura ou marca, mas sim cias, cobrindo uma grande fasquia
todas as condições para que este uma tentativa de fazer marketing da população do concelho e com
recorde seja certiﬁcado.
daquilo que é o papel social do muito trabalho a desenvolver.
A contagem foi feita mediante centro.
“Temos 12 valências, desde creos regulamentos próprios do GuinDepois da concentração no Pa- ches e centro de convívio de idoness World Record,
tendo
tido, para o
efeito, o apoio
da PSP, uma vez
que eram solicitadas,
de
acordo com a
organização,
pessoas
idóneas, colaboraram
ainda
pessoas externas, voluntários, para fazer
o papel de administradores,
para agrupar
grupos de 50
pessoas.
Com este recorde o Centro
nada
ganha,
propriamente
dito, mas o objetivo principal 507 pessoas vestiram-se de Boneco de Neve para participar nesta iniciativa.

sos, cobrindo uma grande fasquia
da população do concelho e com
muito trabalho a desenvolver”, o
que segundo adiantou, “tem sido
feito com mérito de todos os colaboradores da instituição, mérito
dos voluntários que apoiam a instituição e entidades públicas, o
caso da Câmara Municipal e o
Governo dos Açores”.
DL

Fotos: DL/ CML
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Lagoa inaugura 1ª fase do
Núcleo Museológico do Presépio
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Arte contemporânea na
Lagoa por “Brum Atelier”

Fotos: DL

O “Brum Atelier” é um es-

A segunda fase deste Núcleo Museológico surgirá no primeiro trimestre deste ano.

A Câmara Municipal de Lagoa

inaugurou a primeira fase do
Núcleo Museológico do Presépio,
patente no Convento dos Franciscanos.
Nesta primeira fase, o público
poderá visitar um presépio constituído por um acervo de peças concebidas por diversos bonecreiros
locais. No conjunto, que é dominado pelo tema da Natividade,
coexistem cenas que tradicionalmente integram o presépio, com
outras identitárias da nossa
cultura, como o culto do Espírito
Santo, a procissão do Senhor
Santo Cristo dos Milagres, e a
dança da “chamarrita”, conjugadas
com quadros contemporâneos.
O presépio está montado sobre
uma estrutura evocativa do Convento onde passará a estar
exposto. A exposição ocupa uma
das três salas onde, no princípio
do próximo ano, será inaugurada

a segunda fase, e que compreenderá o enquadramento histórico
da arte bonecreira dedicada ao
presépio, documentários sobre o
tema, e uma área oﬁcinal para o
exercício de serviços educativos.
Com a abertura desta exposição,
a autarquia pretende valorizar
uma tradição do concelho de
Lagoa conhecida também pela
arte bonecreira, que nasceu a partir das cerâmicas existentes nesta
localidade e que ainda subsiste
através de alguns bonecreiros.
O coordenador da Área da Cultura e Educação, em declarações
ao Jornal Diario da Lagoa, destaca
dois aspetos essenciais deste
Núcleo Museológico, sendo o primeiro uma reconciliação com a
própria história. “Primeiro no
plano geral, sendo o primeiro presépio conhecido datado de 1223
por São Francisco de Assis, e fá-lo
para catequizar o evento da natividade”.

Igor França recorda que o Convento em Santa Cruz é da Ordem
Franciscana, havendo assim essa
reconciliação com a origem do
presépio. Segundo explicou ao
nosso jornal, os Franciscanos
foram uma das principais ordens
responsáveis pela envangelização
dos povoadores, e quando se
ﬁxam na Lagoa, no séc. XVII, há
um grande incentivo na construção dos presépios.
O segundo aspeto é a reconciliação com a memória concreta, e
tem a ver com o facto de a Lagoa
ter esta tradição. “Os presépios da
Lagoa são muito interessantes, no
seu caráter popular, e a sua forma
identitária, que não se limita a
apresentar uma cena bíblica, mas
apresenta outras cenas religiosas,
e que estão expostas neste presépio”.
Igor França diz de este núcleo é
também uma forma de homenagear os bonecreiros da Lagoa, “e a
abertura deste núcleo mostra que
a autarquia não os esqueceu e que
valoriza esta atividade”.
O coordenador da Área da Cultura e Educação acredita que este
será mesmo um dos núcleos mais
visitados que a autarquia disponibiliza.
Esta expetativa levou mesmo a
ponderar este projeto, considerando-o de âncora, com uma
exposição que terá algumas transformações ao longo do tempo.
DL

paço de trabalho da artista Beatriz Brum, partilhado com João
Miguel Ramos desde agosto
último.
Esta antiga oﬁcina de carpintaria foi transformada em estúdio
e
espaço de reunião e pretende ser um lugar aberto à criação, apresentação e reﬂexão
para as artes visuais em São Miguel.
Recentemente foi realizado um
primeiro “open studio” sendo
um convite a conhecerem o
espaço e a acompanharem os
trabalhos em processo dos artistas Beatriz Brum, João Miguel
Ramos e Navi the Character (Ivan
Ferreira), que também assina o
design de comunicação.
Brum Atelier propõe-se a
expor, criar e pensar sobre arte
contemporânea no concelho da
Lagoa, situado no nº4 da rua das
Alminhas.Em 2018, o Brum Atelier tem o ‘ambicioso’ objetivo
de acolher residências artísticas
que integrem criadores exteriores à Região.Segundo Beatriz
Brum, trata-se de um espaço
simbólico e muito importante
porque foi oﬁcina de trabalho do
seu avô e depois de seu pai, e
agora, duma forma criativa nas

suas mãos.
Ao nosso jornal, diz que o objetivo é mostrar o trabalho de
uma forma informal, onde os
interessados podem ver a arte
numa forma evolutiva, algo que
não é utilizado nos Açores.
Beatriz Brum quer que o espaço e a Lagoa possam ser uma
referência na arte contemporânea e são vários os projetos em
mente para 2018. “Tenho muitos
trabalhos em mente, quero realizar vários eventos aqui, fazer
trabalhos com a comunidade.
Por seu turno, no primeiro
evento aberto à comunidade,
marcou presença o coordenador
da Área da Cultura e Educação
da Câmara de Lagoa que, ao
nosso jornal, disse ser o um espaço muito gratiﬁcante, principalmente criado por jovens, que
não esperaram por apoios e
tomaram a iniciativa.
Igor França disse ser muito interessante ver este trabalho de
“work in progress” (trabalho
continuo), muito interessante,
com suportes diferentes, trabalhando a questão da contemporaneidade da arte, duma forma
tão independente, simples e
aguerrida.
DL
Fotos: DL
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OPINIÃO/ SAUDE

VOZ DO PASSADO - A IMPRENSA
LAGOENSE ANTIGA | 13

Sarna humana – Escabiose

Aqui deixamos o nosso alvitre, esperando
que a Digna Comissão Administrativa da
Câmara Municipal deste concelho o tome
na devida consideração, satisfazendo a
justa aspiração dos habitantes de Santa
Cruz.
---------- 0 ----------

Por: RoberTo MedeirOs

O Alvitre dum lagoense à Câmara da

Lagoa numa justa aspiração dos habitantes de Santa Cruz, as actividades desportivas no Eden-Parque, as festas religiosas e
consórcios, em destaque, registados n’ A
SEMANA, órgão de defesa dos interesses
do concelho, com redação na rua João Chagas, 19 na Vila da Lagoa, no domingo, dia
12 de julho de 1936. Proprietário, Diretor
e Editor: António C. Almeida.

ALVITRE
Interpretando os desejos unânimes dos
moradores da freguesia de Santa Cruz,
sede do concelho, desta vila, vimos solicitar
à Exma. Comissão Administrativa Municipal, uns pequenos melhoramentos a realizar na referida freguesia, os quais não
importariam grande dispêndio para a
Câmara.
O primeiro melhoramento consiste na
iluminação do Jardim dos Frades, até às 22
horas e conservar o mesmo aberto diariamente ao público, nesta quadra de verão.
Um outro melhoramento a fazer, não
menos importante, é no largo 5 de outubro
que, pela data comemorativa que representa e por ﬁcar em frente do edifício da
Câmara, necessita também uma grande
remodelação, retirando aquele indecente
e inestético fontenário e substituí-lo por
um chafariz em ferro que se encontra há
anos encarcerado nos depósitos da Câmara
à espera de ocasião de ser útil.
Cercar o jardim, ali existente, com arcos
de ferro, levantar aquela relva, substituindo-a por outra e ajardinar convenientemente os espaços livres. Reforçar a
iluminação com mais 2 lâmpadas, além das
que lá existem.
A entrada para a Câmara requere também que se olhe por ela, substituindo
aquelas árvores por outras mais novas e
aumentar o seu número. Retirar aquele
cascalho, ajardinando o centro e colocar,
nas 2 colunas, 2 globos elétricos, para
assim tornar a entrada dos Paços do concelho digna do seu nome.
Tudo isto uma insigniﬁcância. O mais dispendioso será talvez a luz, mas é possível
que esteja alguma lâmpada a mais noutro
recinto que a possa dispensar e ser utilizada com maior proveito noutra parte.

FOOT – BALL
Domingo passado realizou-se no EdenParque desta vila, um encontro de foot-ball
entre os grupos «União Lagoense» e o
«Vingador Sport Club» de S. Roque, havendo um empate de 1-1.
Arbitrou o desaﬁo com a costumada imparcialidade e correção o sr. Fernando Ribeiro.
---------- 0 ---------CRÓNICA RELIGIOSA
Realiza-se hoje no extinto convento dos
Frades uma festa em honra de Santo António. É pregador o digno vigário da freguesia, sr. Padre Agostinho Pacheco.
----------

No próximo domingo realizar-se-á na paroquial do Rosário a festa do Coração de
Jesus que costuma revestir grande brilhantismo.
O programas das festas é o seguinte:
Quinta-feira, pelas 21 horas, Hora Santa. Na
sexta-feira devoção e sermão pelo curacoadjutor de Santa Clara, sr. Padre Luíz
Pacheco. Sábado, conﬁssões. No Domingo,
às 8 horas, comunhão solene às crianças da
catequese; às 11 e meia horas missa cantada com sermão pelo mesmo pregador,
havendo de tarde procissão com o itinerário dos demais anos, acompanhada pelas
duas ﬁlarmónicas da vila «Lira do Rosário»
e «Estrela d’Alva».
Na segunda-feira, missa às 9 horas,
saindo em seguida algumas imagens em
procissão, a colher donativos para as despesas das festas. À tarde desse dia arrematações tocando por essa ocasião a «Lira do
Rosário». O digno vigário, sr. Padre João
Furtado Pacheco muito se empenha para
que as festas assumam o esplendor do costume.

CASAMENTO
Realizou o seu consórcio domingo passado na paroquial de Santa Cruz, o sr. João
Correia de Melo, comerciante, com a srª
Dona Maria José Correia de Melo, ﬁlha do
sr. Artur correia de Melo. Foram padrinhos
da noiva, a srª Dona Maria Teresa da Ponte
Teixeira e o sr. Padre Manuel Pacheco de
Sousa, vigário de S. Pedro de Vila Franca e
do noivo o sr. Guilherme Pereira Gomes,
gerente da casa comercial Domingos Dias
Machado.
DE FÉRIAS – nos Areeiros e Malaca
Seguiram já para os seus prédios do
campo a passar a estação calmosa respetivamente para os Areeiros e Malaca os srs.
Urbano Teles Ferreira e José Silva com as
suas famílias.
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Dr. João Martins de Sousa
Delegado de Saúde de Lagoa

É mais frequente do que a população

possa pensar a ocorrência de casos de
sarna. Embora não seja, propriamente,
considerado um problema para a saúde pública é certo que causa morbilidade devido ao prurido intenso, infecciosidade
elevada, surtos frequentes e persistência
dos sintomas por muitos dias.
A sarna humana, conhecida na clinica por
escabiose, é uma doença de pele causada
por um ácaro, o Sarcoptes scabiei. Este parasita vive, alimenta-se e reproduz-se na
pele e também consegue sobreviver no
ambiente por 24 a 48 horas, o que possibilita a sua transmissão através de roupas, lençóis ou toalhas.
A escabiose ou sarna existe no mundo
todo e afeta pessoas de todas as raças e
classes sociais.
A fêmea desta espécie penetra nas camadas superﬁciais da pele, originando um
pequeno túnel, onde deposita os seus ovos
durante cerca de 30 dias, o que corresponde á duração do seu ciclo de vida.
A fêmea põe 2 a 3 ovos por dia, estes eclodem em três ou quatro dias, e as larvas
recém-nascidas voltam á superfície da
pele, onde amadurecem e podem- se espalhar para outras áreas do corpo.
Ao moverem-se através da epiderme vão
deixando fezes que criam lesões lineares visíveis na pele. Devido á reação alérgica causada pelos ácaros e respetivos ovos e fezes,
ocorre prurido intenso e lesões
cutâneas.
Trata-se, assim, de uma infeção contagiosa, que pode disseminar- se rapidamente através do contato físico próximo,
normalmente o contágio ocorre entre
familiares que vivem na mesma casa, bem
como em lares, creches, estabelecimentos
prisionais, entre outros. A via sexual é
outra forma comum de se adquirir a infeção.
O diagnóstico é feito com base na observação do doente e nas suas queixas. O principal sintoma é o prurido intenso que
tende a intensiﬁcar-se á noite. As lesões características da sarna são pequenas pápulas (pontinhos com relevo) avermelhadas,
de 1 a 3 mm de diâmetro. Podem aparecer
em qualquer zona do corpo sendo mais frequente nas mãos (principalmente entre os
dedos), pulsos, cotovelos, axilas, mamilos,
ao redor do umbigo, genitália (especialmente em homens), joelhos, nádegas,
coxas e pés. Os túneis produzidos pelas

fêmeas podem ser visíveis e geralmente,
apresentam-se como linhas ﬁnas na pele
onduladas, brancas ou acinzentadas., discretamente elevadas, que podem ter até
10mm de comprimento.
Uma pessoa contaminada pode transmitir a sarna, mesmo antes de aparecerem os
sintomas, ou seja, no período de incubação.
O período de incubação da sarna é de
cerca de 6 semanas. Nos pacientes reinfectados, os sintomas podem surgir em apenas 24 horas.
Uma forma grave de sarna é a chamada
sarna crostosa ou norueguesa que ocorre
em pessoas com sistema imunitário enfraquecido como idosos ou os portadores de
problemas, pessoas com SIDA, hanseníase,
linfoma, síndrome de Down ou outras
doenças que provoquem alterações do sistema imunológico.
O tratamento da escabiose ou sarna é
feito através da aplicação de uma loção
apropriada para ser aplicada na pele que
tem como objetivo acabar com a infestação
pelo parasita. Em Portugal o mais comum
é o benzoato de benzila e cremes á base de
enxofre quando está contraindicada a aplicação do benzoato de benzila. Geralmente,
a pessoa infetada aplica o medicamento
sobre o corpo após o banho, por alguns
dias, deixando agir durante a noite e retirando-o no dia seguinte. É importante que
a aplicação seja repetida após 7 dias, para
combater os ácaros que nasceram depois
da primeira aplicação. Podem também ser
prescritos medicamentos para aliviar o prurido.
É importante lembrar a pessoa infetada
com o ácaro da sarna costuma demorar até
6 semanas para apresentar sintomas. Por
isso, o tratamento também é recomendado
para os membros da família e contatos sexuais, mesmo que estes não manifestem
sintomas de forma a evitar a transmissão e
reinfeção.
Os sintomas podem perdurar algumas semanas depois do tratamento, é normal que
aconteça e não signiﬁca que o tratamento
tenha sido ineﬁcaz.
Todas as roupas, em especial, roupa interior e de dormir, roupas de cama e toalhas
que estiveram em contato com a pele da
pessoa infetada nas últimas 48 horas antes
do tratamento devem ser lavadas na máquina com água quente e detergente, e
secas na maquina de secar roupa ou passadas a ferro. Todos os objetos que não
podem ser lavados, devem ser bem fechados em sacos plásticos durante 14 dias
antes de serem usados novamente. Esta
medida provocará a morte dos ácaros. Carpetes, tapetes, e móveis estofados devem
ser limpos cuidadosamente com aspirador
de pó.
As medidas preventivas passam por evitar
o contato pele com pele com pessoas infetadas bem como não compartilhar vestuário ou roupa de cama.
Em caso de dúvidas sobre escabiose ou
sarna devem ser contatados os serviços de
saúde.
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Lagoa recebeu 9ª Gala de Campeões em Patinagem Artística

Cerca de 200 atletas marcaram presença na noite dos campeões da Patinagem Artística.

O Pavilhão da Escola Secun-

dária de Lagoa recebeu a 9ª Gala
de Campeões de Patinagem Artística. Um evento organizado pela
Associação de Patinagem de São
Miguel, e que contou com o apoio
do Clube de patinagem de Santa
Cruz, Lagoa.
José Raimundo, presidente da
Associação, diz que esta foi sem
dúvida uma verdadeira Gala de
Campeões. “Estão aqui os melhores atletas dos Açores, aqueles
que ao longo da época se distinguiram a nível regional e até
mesmo a nível nacional, a prova
visa isso mesmo, homenagear
esses atletas pela época que
alcançaram e promover a modalidade”.
Este é um desporto que continua a crescer. José Raimundo, em
declarações ao nosso jornal,
recorda a recente alteração estatutária do nome da associação,
que passou a denominar-se Associação de Patinagem de São
Miguel, considerando que foi uma
alteração estudada, a qual só vem
trazer mais proveitos à modalidade e torna-la mais abrangente.
Por outro lado, reconhece que,
atualmente, a patinagem em São
Miguel tem crescido de ano para
ano, principalmente a patinagem
artística. “A nível Açores tem tido
os seus altos e baixos no hóquei
em patins e na patinagem de velocidade, mas no geral, está a dar os
passos largos e os apoios que
damos aos cubes pretende isso
mesmo, reforçar e ajuda-los, por
ser um desporto caro, e é preciso
essa proximidade”.
Esta Gala de Campeões teve a

colaboração do Clube de Patinagem de Santa Cruz – Lagoa (CPSC),
e para António Augusto Borges,
receber na Lagoa esta Gala, não
deixa de ser um grande orgulho.
Ao Jornal Diário da Lagoa, o presidente do CPSC diz ser um grande
prestígio receber este evento.
Quanto às espetativas para 2018,
António Borges espera que o clube
possa continuar a alcançar os
resultados que tem tido e a cereja
em cima do topo do bolo será a receção na Lagoa o Campeonato da
Europa em Patinagem Artística,
ainda mais no ano em que o clube
celebra os seus 25 anos de existência.
“A vinda do Campeonato da
Europa para a Lagoa será a compensação do grande trabalho
deste clube. Somos uma referência e é isso que queremos continuar a ser, e receber este grande
evento será uma grande compensação”, realçou.
A este propósito, a presidente
da autarquia anunciou, na ocasião,
que a Lagoa está disponível para
receber esta importante prova
europeia, tendo deixado, à APSM,
toda a disponibilidade, para que
esta prova possa mesmo realizarse em 2018 no Pavilhão da Escola
Secundária de Lagoa.
Nesta entrevista António Augusto Borges admitiu ser um orgulho presidir este clube, e sendo um
dos seus fundadores, nunca imaginou os patamares onde chegaram, sempre com alegrias e
vitórias. “É um orgulho presidir
este grande clube”.
Esta Gala de Campeões de Patinagem Artística voltou a ter como
apresentadora Graça Moniz,

mulher da rádio e da televisão que
ao longo dos anos tem acompanhado a patinagem e em especial
o Clube de Painagem de Santa
Cruz.
Em declarações ao nosso jornal,
Graça Moniz admite diz ter uma
grande paixão pela patinagem
artística. “Desde criança acompanho as competições, adoro ver,
ﬁco sempre fascinada”.
A apresentadora acompanha o
CPSC há muitos anos, tendo inclusive perdido a conta. Segundo
referiu, “vi crescer muitos dos atle-

tas, vi crescer o Geraldo, acompanhei o José Raimundo que hoje
está noutras responsabilidades, e
é uma alegria vê-los a tomar a responsabilidade, a assumirem cargos e partir para outros desaﬁos”.
Graça Moniz admitiu ter um carinho especial pelo Clube de Patinagem de Santa Cruz, “porque foi
um clube que vi crescer. As competições, os festivais e as exibições
ﬁzeram parte da minha vida pessoal e proﬁssional. Tudo se entrelaça. Já não sei onde acaba os dois
porque há uma mistura e é quase
uma família sempre que aqui me
encontro”.
A apresentadora da Gala de
Campeões diz torcer por todos e
por aqueles que lutam, independente dos resultados. “A patinagem tem levado o nome da Lagoa
e dos Açores bem longe e só pode
ser um motivo de orgulho, de unidade, de motivação e de apoio da
parte de todos”, realçou.
Participaram na Gala os 8 clubes
de patinagem artística existentes
na ilha de São Miguel (Clube de
Patinagem de Santa Cruz, Clube
Desportivo Escolar dos Ginetes,
Clube de Patinagem Vila de Capelas, Clube de Patinagem de São
Vicente Ferreira, Clube de Patinagem de São Pedro, Escola de patinagem de Ponta Delgada, Clube
Patinagem Ribeiragrandense e
Academia de Patinagem Artística
dos Açores), tendo apresentado
cada qual uma coreograﬁa de
grupo.
Nesta Gala de Campeões, 28 pa-

tinadores, os 1, 2 e 3ºs lugares do
campeonato regional, nos diferentes escalões, presentearam o
público com a sua performance.
A noite ﬁcou igualmente marcada pela entrega, por parte da
presidente da Câmara Municipal
de Lagoa, ao atleta Daniel Moniz,
que recentemente representou
Portugal no Campeonato do
Mundo, na China, um novo par de
patins.
Nesta Gala de Campeões a Associação de Patinagem de São Miguel distinguiu igualmente o
jornalista do ano, que em 2017 foi
Nuno Martins Neves, jornalista do
jornal Açoriano Oriental, um prémio este votado pelos Clubes que
dinamizam a Patinagem Artística
em São Miguel.
De destacar ainda que o evento
teve também uma vertente solidária para com as vítimas dos incêndios que afetaram o país, onde
todos puderam dar o seu contributo.
Foram angariados 350,00€, na
qual a quantia foi contada na presença do Diretor do Jornal Diário
da Lagoa, Norberto Silveira, por
uma mãe de uma atleta do CPSC,
Ana Furtado, e pelo Presidente da
Associação de Patinagem de São
Miguel, José Raimundo.
O montante angariado foi entregu, por transferência bancária,
na Conta Solidária de Apoio às vitimas dos incêndios que afetaram
Portugal.
DL

Fotos: CML/ APSM
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NECROLOGIA

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.
01DEZ2017 - Foi detido, um indivíduo

Foto: DR
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Freguesia de Água de Pau

do sexo masculino, com 43 anos de
idade, por condução de veículo, sob a
inﬂuência de álcool, com uma TAS de
1.63 g/l.
02DEZ2017 - Foi detido um indivíduo
do sexo feminino, com 18 anos de
idade, por condução de veículo, sem
habilitação legal; bem como foi detido
um indivíduo do sexo masculino, com
42 anos de idade, por cumplicidade.

Duarte Pacheco da Costa
Nasceu: 07-09-1953
Faleceu: 21-11-2017

Freguesia de Nª Sª do Rosário
Maria Inês Pereira Soares
Nasceu: 21-11-1944
Faleceu: 27-11-2017

Faleceu o Pe João Raposo Leite
Faleceu a 3 de dezembro, o Padre

João Raposo Leite, aos 88 anos de
idade.
O Padre João Leite esteve durante
quase três décadas ao serviço da paróquia de Nossa Senhora do Rosário, na
Lagoa, mais concretamente 27 anos.
Manteve conservada a Igreja e foi
com ele que foram colocados dois vitrais em 2000 (com as imagens de
Nossa Senhora do Rosário e Sant’Ana)
e foi fundado o Orfeão de Nossa Senhora do Rosário.
O Padre João Raposo Leite nasceu em
19 de dezembro de 1928, tendo sido

ordenado padre em 30 de maio de
1954 e era natural da Povoação, local
onde decorrerão as cerimónias fúnebres.
Foi pároco nas Capelas, Faial da Terra,
Fenais da Luz e Nª Sra. do Rosário –
Lagoa.
Em 2004 completou 25 anos de pároco na Lagoa e 50 anos de ordenação.
Dedicou a sua vida a ajudar o próximo
e falava sempre com o coração.
À família enlutada endereçamos as
nossas sinceras condolências.
DL

Cabazes de Natal chegam a familias lagoenses

A Associação de Veteranos do

Clube Operário Desportivo entregou 3 cabazes de Natal, a outras
tantas famílias das freguesias do
Cabouco, Santa Cruz e Nossa
Senhora do Rosário.
Trata-se assim de mais uma ação
de cariz social levada a cabo por

esta associação que, além da vertente desportiva, não esquece os
mais necessitados.
Constituídos essencialmente por
bens alimentares, os cabazes são
fruto de receitas angariadas pela
associação nas vários eventos desportivos que realizam através do
bar.

Fotos: DL
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Freguesia do Cabouco

José Carlos Teixeira de Aguiar
Nasceu: 12-03-1940
Faleceu: 04-12-2017

Freguesia de Santa Cruz

Maria do Carmos Ferreira
Nasceu: 04-03-1928
Faleceu: 04-12-2017

Lugar dos Remédios (St Cruz)

Maria Rosa de Almeida Barbosa
Nasceu: 21-11-1935
Faleceu: 10-12-2017

Também a Associação Jovem
Lagoense – AJL -, procedeu à organização e distribuição de 6 cabazes
alimentares a 6 famílias carenciadas do concelho de Lagoa,
naquele que foi um gesto solidário
inserido na campanha solidária
que a mesma associação tem
levado a cabo.
Os cabazes alimentares foram
distribuídos a famílias com carências sociais e económicas.
O presidente da Associação
Jovem Lagoense, Júlio Tavares
Oliveira, considera que “esta foi
mais uma atividade bem-sucedida
por parte desta associação de jovens que, desta forma, conseguiu
deixar, pela primeira vez, uma pegada solidária no concelho”, considerando o mesmo que “o número
de cabazes que se conseguiu juntar excedeu todas as expectativas

Foto: DR
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iniciais”.
À semelhança dos anos anteriores, a Câmara Municipal de Lagoa,
através de várias equipas de funcionários autárquicos, fez também
chegar cabazes de Natal a munícipes portadores do cartão «Lagoa +
Saúde». No total foram distribuídos 280 cabazes, compostos por
produtos locais alusivos à quadra
natalícia.
No entender da Presidente da

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.

Câmara Municipal de Lagoa,
Cristina Calisto,
“esta é também de celebrar a época
natalícia junto
daqueles que
muito já contribuíram para
o desenvolvimento do concelho a fazer chegar às suas
moradias um pouco do espirito de
alegria e solidariedade propício a
esta época. Por outro lado, é também uma iniciativa que vem na
sequência daquilo que tem sido a
política social do concelho em
apoiar quem mais necessita e,
desta forma, contribuir para o seu
melhor bem estar.”
DL

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

A vida afetiva assinala uma época
ideal para promover grandes evoluções e,
quem está disponível, pode encontrar o
outro elemento do par.
A nível proﬁssional apresente as
suas qualidades diplomáticas, de forma a
descobrir apoios preciosos para os seus planos na carreira.

A vida afetiva reﬂete muita sensibilidade, romantismo e pode esperar acontecimentos bastante relevantes que trazem
segurança.
A nível proﬁssional é fundamental
manter a calma aliada à paciência e, certamente, com muita dedicação vai estabilizar
a carreira.

A vida afetiva equilibrada resultada da harmonia interior que permite estabelecer novas amizades, cruciais para os
seus projetos pessoais.
A nível proﬁssional vai aproveitar
o otimismo presente para trabalhar dedicadamente e ajudar pessoas ou associações
comunitárias.

A vida afetiva progride positivamente apontando um momento de análise
corajosa e lúcida, essencial ao aperfeiçoamento das relações.
A nível proﬁssional sentirá alguma
excitação proveniente de imprevistos,
entretanto, mantenha a comunicação
muito assertiva.

A vida afetiva renovada indica um
magníﬁco período de liberdade e positivismo, elementos essenciais ao progresso
dos relacionamentos.
A nível proﬁssional é tempo de
aproveitar o otimismo renovado para apresentar as suas ideias e iniciar novos projetos
na carreira.

A vida afetiva atravessa um período de estabilidade emocional, reﬂetido
numa corajosa reorganização dos assuntos
amorosos e familiares.
A nível proﬁssional expanda ao
máximo a imaginação e desenvolva atividades particulares, de acordo com a sua sensibilidade pessoal.

A vida afetiva acusa a necessidade
de retrospeção que permite entender o
passado e preparar com lucidez o melhor
rumo a seguir no futuro.
A nível proﬁssional começa um
ciclo em que vai receber de retorno o resultado das suas escolhas e ações efetuadas
nos últimos anos.

A vida afetiva evolui num sentido
diretamente proporcional ao alargamento
dos seus horizontes e, ainda, compreendendo assuntos Espirituais.
A nível proﬁssional o sucesso depende da aquisição de certos conhecimentos e, também, demonstrando a sua
nobreza de carater.

A vida afetiva exige bastante entendimento e decisões ﬁrmes, no sentido
de ajudar o progresso de cada um dos
membros da sua família.
A nível proﬁssional pacientemente
e aceite as opiniões dos envolventes, de
forma a merecer apoios que contribuem
para o sucesso.

A vida afetiva permite evidenciar
os seus sentimentos e harmonizar os assuntos familiares, examinando os detalhes que
ditam o sucesso.
A nível proﬁssional analise racionalmente o que pode mudar e a autoconﬁança
determinará
progressos
surpreendentes na carreira.

A vida afetiva harmonizada facilita
a expressão dos sentimentos e uma atitude
compreensível aceita as diferenças dos seus
semelhantes.
A nível proﬁssional a conjuntura
favorece a revelação das suas capacidades
e, com fé, certamente vai ﬁnalmente realizar os seus sonhos.

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 dos passatempos.

Balança (24/9 a 23/10)

A vida afetiva indica a importância
de renovar o relacionamento amoroso, impulsionando mais aventura, novidades e
inovações sexuais.
A nível proﬁssional esta fase confere uma grande persistência e, também,
uma força muito forte que deve aproveitar
para evoluir na carreira.
Touro (21/4 a 21/5)

Descubra as sete 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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Centro de Karaté de Lagoa realizou o
seu habitual Torneio de Natal
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Fotos: CML

Em jeito de festa, o Centro Karatê de Lagoa encerrou o ano desportivo de 2017, com a organização de
um torneio interno de Natal, com a participação de todos os seus atletas.

As crianças do CATL da Santa

Casa da Misericórdia de Lagoa
receberam, na véspera do Natal,
prendas oferecidas pela empresa
Hyla Açores.
Entregues em dia de festa, as
prendas foram recebidas com
muita alegria pelas crianças que
frequentam este espaço, situado
na freguesia de Santa Cruz.
A cada criança foram oferecidas
duas prendas, uma para brincar no
CATL outra para levar para a noite
de Natal em suas casas. Além destas prendas, a Hyla Açores entregou ao CATL material didático para
ajudar no trabalho diário com as
crianças.
Marco Lopes adiantou que esta
ação concretiza a parte social da
empresa recordando que, anualmente, a iniciativa é levada a cabo.
“É um dever e uma obrigação das

“Todos diferentes mas todos iguais”

empresas, as que tem mais condições, de abraçar esta parte social,
porque se não formos nós, que
temos um pouco mais de condições, a apoiar principalmente as
crianças, quem será?”
O distribuidor oﬁcial da Hyla para
Portugal diz que a empresa trabalha com o coração e com este
apoio a esta instituição, e às crianças que a frequentam, é possível
dar um Natal diferente.
Por seu turno, Eduardo Borges,
da Santa Casa da Misericórdia de
Lagoa, adiantou ser importante
este apoio, recordando as várias
valências da instituição. O objetivo
passa pela integração na comunidade e que as crianças se sintam
participativas, tal como aconteceu
no convívio realizado em vésperas
do Natal.
O CATL da Misericórdia de Lagoa
está situado na freguesia de Santa

Cruz e alberga 18 crianças
da freguesia, acompanhadas por uma equipa de
duas pessoas e destina-se
a acolher crianças com
idades compreendidas
entre os 5 e os 10 anos
(pré-escolar e 1.º ciclo).
Tem por objetivos proporcionar condições que
contribuam para o desenvolvimento das crianças,
através de uma ocupação
saudável dos seus tempos
Fotos: DL
livres; promover a auto- As prendas foram recebidas em festa pelas crianças.
estima e bem-estar, como
Outro dos objetivos deste CATL
psicossocial) integradas no Plano
também desenvolver o espírito de
de Atividades e no Projeto Educa- passa por favorecer a inter-relação
iniciativa, a capacidade critica e
tivo, em que as crianças e os jo- entre
família/escola/comunicriativa, espirito de solidariedade,
vens possam participar; maximizar dade/centro ATL, de modo a valotolerância, responsabilidade e
as potencialidades que as crianças rizar e rentabilizar todos os
organização.
apresentam; sinalizar e encami- recursos do meio e promover o
Pretende igualmente proporcionhar problemas sociais, deﬁnindo relacionamento inter-relacional.
nar uma vasta gama de atividades
formas de prevenção e/ou inter(de natureza educação, lúdica e
venção sociocomunitária.
DL

