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A Câmara Municipal de Lagoa avança com mais um Orçamento Participativo
Jovem 2018. As candidaturas estão abertas até dia 31 de março.
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Lugar dos Remédios
recebeu 13º Festival
de Cantorias ao
Desafio Página 08

Freguesia de Nossa Senhora
do Rosário comemora o seu
425º aniversário de elevação

O aniversário da elevação a freguesia será
assinalado no próximo mês de abril, mais concretamente no dia 5. A edilidade programou
várias atividades para assinalar a data.
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Ribeira Chã recebeu mais
um Festival da Malassada
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Campeonato da Europa
em PA 2018 na Lagoa
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EBI DE ÁGUA DE PAU/ EBI DE LAGOA

Reciclomania, de Pedro Seromenho,
na hora do conto

Parceria Biblioteca Escolar/Projeto Eco-Escolas –
EBI de Água de Pau

Fotos: EBI Lagoa
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Jogos Matemáticos

Fotos: EBI Agua de Pau

No dia 16 de janeiro realizou-se, no

Clube de Matemática da Escola Básica Integrada de Lagoa, o campeonato inter-turmas dos Jogos “Gatos & Cães”, “rastros” e
“produto” para selecionar os alunos que
iriam participar no Campeonato Regional
de Jogos Matemáticos. Neste campeonato
participaram alunos das turmas do 2º ciclo
e os vencedores foram: Pedro Freitas (5.º
E), Bernardo Manes (5.º E), Mariana Santos
(5.º E), Apolo Caetano (5.º F), Tomás Cimbron (5.º F), Inês Facha (6.º A), Henrique

Em parceria com o Projeto Eco-Escolas,

a equipa da BE selecionou quatro livros, de
Pedro Seromenho, que compõem a coleção
“ Reciclomania”, para a hora do conto dos
meses de janeiro e fevereiro. Os ecopontos
vermelho, azul, amarelo e verde “vieram”
à hora do conto ensinar miúdos e graúdos
a Reduzir, Reciclar e Reutilizar!!!
No início da “Reciclomania”, os alunos do
1º ano ouviram a história O Palhaço Avaria
e o Planeta Bateria, uma história sobre um
circo, no Planeta Bateria, onde todas as
personagens - trapezistas, malabaristas,…funcionavam a pilhas, todas, exceto uma: o
Palhaço Avaria. E é este Palhaço que, no
ﬁnal, vai fazer com que as luzes voltem ao
circo e despertem todos aqueles que nele
trabalham. Para tal, Avaria apenas tem de
carregar as pilhas dos seus amigos…
Continuando a “mania” da reciclagem, os

Finalmente, os alunos do 4º ano ouvi-

ram Maria Botelha, uma Garrafa Aventureira, uma garrafa que se sentia velha e
cansada até que, um dia, alguém decide
pegar nela e levá-la ao vidrão. Neste conto,
o jovem público mergulhou na viagem da
personagem principal pelo mundo da reci-

alunos do 2º ano ouviram o conto Chico
Fantástico, o Super Herói de Plástico, um
super-herói que, um dia, adormece, sonha
e viaja até ao reino da Poliméria, onde tudo
é feito de plástico e metal. Ao despertar, o
herói é reconfortado pela mãe. Juntos,
dirigem-se ao ecoponto amarelo para nele
depositarem plástico e metal.
O livro Felismina Cartolina e João Papelão, contado aos alunos do 3º ano, presenteou-os com uma história, igualmente de
reciclagem, de amor e paixão entre Felismina e João, ﬁlhos de reis inimigos que
recorrem aos seus amigos, feitos de papel
e cartão, para tentarem compreender o
sentimento que, entretanto, começaram a
nutrir um pelo outro… Sob o olhar atento
de algumas mães e de uma avó, a Coordenadora da BE contou a história e a professora de EVT, Soﬁa Túbal, ensinou a
audiência a reciclar papel.

clagem, reencontrando Maria Botelha, no
ﬁnal da história, “novinha em folha”.
E assim terminou a “Reciclomania”, presente na hora do conto da BE, uma “mania”
de reciclagem que antecede a vinda, muito
aguardada, do escritor e ilustrador Pedro
Seromenho à EBI de Água de Pau, no dia 19
de fevereiro!

Bernardo (6.º A), Lúcio Carreiro (6.º E) e
Miguel Matos (6.º E).
Estes alunos, no dia 31 de janeiro, participaram no 8.º Campeonato Regional de
Jogos Matemáticos (CRJM), organizados
pela AMIL (Associação de Matemática Interativa e Lúdica), no Coliseu Micaelense.

A coordenadora do departamento de
Matemática e Ciências Naturais
Paula Cordeiro Almeida

Corso de Carnaval

Mais uma vez, alunos

e professores da EBI de
Lagoa deixaram a escola e
desﬁlaram pelas ruas da cidade, antecipando o Carnaval.
A atividade foi organizada nas deversas escolas
que constituem a Unidade
Orgânica, com o imprescindível apoio de pais, encarregados de educação e
professores na preparação
de fatos e adereços que os
alunos iriam usar. Se algumas turmas se adornaram à
volta de um tema pré-deﬁnido, outras houve que se
vestiram com fatos que
foram encontrando nos
baús lá de casa ou que compraram para o efeito
Assim, no dia 9 de fevereiro, os alunos de todas as
escolas e níveis de ensino
da EBI de Lagoa juntaramse na Praça Senhora da

Graça e daí partiram levando a alegria e o divertimento às ruas de Lagoa. O
desﬁle terminou na Praça
do Roário, onde todos puderam descansar e daí partiram para as respetivas
escolas.
É um momento único,
visto ser aquele em que
todos os membros da EBI
de Lagoa das diversas escolas que a constituem, se
unem numa atividade con-

junta. É também a oportunidade dos alunos do 2º
ciclo reverem os professores e colegas das escolas
que frequentaram no 1º
ciclo. É um dia de festa e de
felizes reencontros.
Ao longo das ruas, foram
muitas as pessoas que se
juntaram à festa, vendo
passar as crianças com as
suas fantasias, brincadeiras
e animação.
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ESL/ EDUCAÇÃO

Clube de Geocaching da Escola
Secundária de Lagoa

Fotos: ESL

Uma aventura com os alunos…

O Clube de Geocaching da Escola Se-

cundária de Lagoa, conta, de momento,
com 99 membros (entre os quais 7 professores), e está a desenvolver, desde o passado mês de outubro, um projeto
denominado “Geocaching e Educação”,
com várias turmas do Secundário, em particular, mas não só, dos Cursos Proﬁssionais
de: Técnico de Turismo Ambiental e Rural
Técnico Proﬁssional de Gestão Ambiental.
Este Clube tem como entidades parceiras:
a Câmara da Lagoa, o Expolab e o Clube de
Fotograﬁa desta escola.

A 15 de fevereiro um grupo de 51 alunos
e professores participou numa “aventura”
à caldeira da Lagoa do Fogo, tendo percorrido o trilho Lagoa do Fogo/Lagos/Água
D´Alto. Durante esta vista de estudo foram
encontradas 8 geocaches.
No dia 16 de fevereiro realizou-se uma visita de estudo ao Expolab, onde os 20 alunos participantes tiveram a oportunidade
de encontrar a geocache lá existente, bem
como em participar numa visita guiada à
“seção” de tecnologia e robótica deste Centro de Ciência.
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Conferência sobre Geocaching e
Educação
Uma das atividades realizadas consistiu

numa conferência, relativa ao tema do projeto, onde estiveram presentes mais de 220
alunos e vários convidados, realizada no
dia 16 de fevereiro, no anﬁteatro da escola,
onde foram oradores, para além dos professores responsáveis por este projeto, o
Delegado de Turismo de S. Miguel, Dr. Filipe Frias, em representação de S.Exa. o senhor Diretor Regional do Turismo, e o
senhor vereador Dr. Nelson em representação da senhora Presidente da Câmara
Municipal da Lagoa. Durante esta sessão

foram visualizados vários ﬁlmes e fotos,
quer relativos às várias atividades desenvolvidas por este Clube, quer relativos ao
Geocaching em geral, tendo sido, na altura,
entregues algumas recordações (polo e logotipo 3D do clube) às entidades parceiras
e convidados. Realizou-se, em simultâneo
com esta conferência o evento oﬁcial de
Geocaching, “Geocaching na Escola” –
GC7HAGP.
Luis Filipe Machado e Marco Pereira
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Festival da Malassada da Ribeira
Chã é um sucesso ano após ano
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Legalmente falando

O espaço que aqui se apre-

Fotos: CML

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

Direito de Preferência na
venda de prédios rústicos
Os proprietários de prédios rús-

Este ano foram preparados mais de 200 quilos de massa, número superior a 2017.

Nos primeiros dias do mês

de fevereiro, a freguesia da
Ribeira Chã acolheu mais um
Festival da Malassada, que teve
lugar no Centro Comunitário
Padre Caetano Flores.
Pela quinta vez, a Junta de freguesia da Ribeira Chã, com o
apoio da Câmara Municipal de
Lagoa, organizou esta iniciativa,
que já é uma referência gastronómica em vésperas da quadra
festiva que se celebra o Carnaval, constituindo a malassada o
doce típico desta época e uma
iguaria que se deﬁne por ser
diferente naquela localidade,
servida com o habitual chá de
poejo.
Aliado à gastronomia, marcou
presença a música protagonizada por artistas e bandas locais
e da ilha micaelense. O grupo de
tambores do agrupamento de
escuteiros nº 1333 da Ribeira
Chã, o Grupo de Cantares Tradicionais de Santa Cruz – Lagoa, o
Coro do centro de Atividades
Livres da Lagoa “O Borbas”, o
Grupo de Violas e Cavaquinhos

de Água D`Alto, e o Grupo de
Cantares Vozes do Mar do
Norte, animaram o certame.
Segundo a presidente da Junta
de Freguesia, Vitória Couto,
desde a primeira edição, a
aﬂuência das pessoas ao festival
tem sido cada vez maior, sendo
algo que é facilmente analisado
pela quantidade de malassadas
que são vendidas. Este ano foi
preparado mais de 200 quilos de
massa, um número superior ao
de 2017.
Trata-se assim de um festival
que te por objetivo continuar, e
que só é possível com o contributo de muitos voluntários.
Uma malassada diferente, com
um sabor autêntico, acompanhado do chá de poejo.
Este é um evento que, segundo
Vitória Couto, é já um cartaz
turístico da freguesia, do concelho e da ilha.
Em declarações ao Jornal Diário da Lagoa, a presidente da
edilidade recorda que esta atividade acaba por ajudar outras,
que serão desenvolvidas na freguesia. Ao longo de 2018, na

Grupos que participaram na edição deste ano.

Ribeira Chã, decorrerão atividades desportivas, e será feita uma
aposta diferente no 52º aniversário da freguesia, que comemorará em maio próximo.
Vitória Couto quer que toda a
população esteja envolvida no
aniversário da mais pequena freguesia do concelho. “Quero que
toda a população se envolva no
aniversário, para que se unam e
divirtam numa sã convivência”.
A Ribeira Chã, é a freguesia
mais distante do concelho,
sendo que a ﬁxação da população mantém-se no objetivo principal.
A edil recorda o processo recente do loteamento, levado a
cabo pela autarquia lagoense, e
que foi possível garantir a ﬁxação de quatro cais na freguesia.
Numa fase posterior, o objetivo
e fazer com que outras pessoas
se possam ﬁxar na Ribeira Chã.
“Esta foi uma grande iniciativa
da autarquia, considero que
assim se consegue que algumas
pessoas no futuro não saiam da
freguesia, e por serem casais
jovens, poderá ajudar também
na taxa de natalidade da freguesia. Esta é uma das nossas preocupações”, destacou ao nosso
jornal Vitória Couto.
A presidente da Junta de Freguesia admite que, apesar de
não haver muitos serviços na
freguesia, haver muitos serviços
na Ribeira Chã, existe uma qualidade de vida que não se encontra noutros locais. “Somos uma
freguesia muito acolhedora e
com iniciativas que fazem da
Ribeira Chã um ponto turístico
muito importante e que contribui de alguma forma para a projeção do concelho”.
DL

ticos que queiram vender a sua propriedade, antes de escolherem o
comprador, deverão estar cientes
das obrigações que sobre estes recaem no que concerne ao direito de
preferência na alienação de tais
imóveis.
Nos termos do disposto nos arts.
1380º do Código Civil e n.º 2 do art.
27º Decreto Legislativo Regional n.º
29/2008/A, de 24 de julho, assiste
aos proprietários dos prédios conﬁnantes o direito de preferência na
alienação do prédio, o que se manifesta no direito de, querendo pagar
o preço estipulado pelo vendedor,
preferirem na compra perante terceiros.
Em sentido contrário ao que acontece na compra e venda de prédios
urbanos para ﬁns habitacionais em
que o arrendatário tem direito de
preferência na compra, no que concerne à alienação de prédios rústicos, esse direito apenas assiste ao
arrendatário de prédio rústico caso

o proprietário de prédio conﬁnante
não exercer o seu direito de preferência.
Ora, de modo a que o direito de
preferência possa ser exercido terá
o proprietário vendedor que dar
conhecimento do projeto de venda
a quem possa preferir na compra e
venda, sob pena de, não o fazendo,
possa o preferente intentar a competente ação de preferência e
adquirir para si o prédio ora alienado a outrém, depositando para o
efeito o preço declarado na escritura de compra e venda.
O direito de preferência neste caso
não compete apenas ao conﬁnante
mas poderá ser exercido por outros
preferentes que hierarquicamente a
preferência lhes caiba em primeiro
lugar, de onde ressalta a qualidade
de co-proprietário ou herdeiro que
querendo, podem exercer o seu
direito de preferência.
Hélder Pimentel Medeiros
Advogado
helderpimentelmedeiros@gmail.com

Coaching Empresarial

O Núcleo de Empresários da

Lagoa – NELAG, organizou um
evento de Coaching Empresarial,
em parceria com a For Excellence
Azores, e que teve lugar a 23 de
fevereiro no Cine Teatro Lagoense.
Segundo uma nota de imprensa

do NELAG, enviada à nossa redaçção, nos dias de hoje, o coaching
surge como uma ferramenta essencial nas empresas. Num universo
empresarial cada dia mais competitivo, a modernização torna-se fundamental, pelo que, exige que as
empresas apresentem alta performance para acompanhar as mudanças do mercado. Neste sentido, o
coaching oferece as mais modernas
práticas de gestão estratégica e
organizacional, dotando da melhor
forma os seus recursos humanos
para encarar os desaﬁos constantes,
garantindo produtividade, eﬁcácia
de gestão e liderança, e, também, a
otimização de processos.
O coaching empresarial é a maneira mais efetiva de manter a evolução e melhoria contínua.
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EBI de Água de Pau é exemplo na aplicação do ProSucesso

Vasco Cordeiro assistiu a uma aula de aprendizagem de Francês.

O Presidente do Governo visi-

tou, recentemente, a Escola Básica
e Integrada de Água de Pau, onde
constatou a importância do envolvimento da comunidade e das
famílias no projeto que está a ser
implementado, no âmbito do ProSucesso, com o objetivo de
aumentar o sucesso escolar dos
alunos.
Nesta escola, o Presidente do
Governo teve oportunidade de
visitar vários projetos que estão a
ser desenvolvidos no âmbito do
Plano Integrado de Promoção do
Sucesso Escolar (ProSucesso), nomeadamente os laboratórios de
aprendizagem de Francês, atividades sobre o uso responsável da Internet e a ‘Aula de Fora’, uma
iniciativa que consiste em ter um
convidado exterior à escola que dá
o seu testemunho de vida aos alunos.
Além disso, Vasco Cordeiro reuniu-se com parceiros do Projeto de

Foto: DL

Intervenção Comunitária ‘Sucesso
Educativo – Escola, Comunidade,
Família’, que se iniciou em
2016/2017 em estabelecimentos
de ensino do concelho da Lagoa
com o envolvimento de diversas
entidades.
Em declarações aos jornalistas, o
Presidente do Governo adiantou
ainda que os resultados já alcançados no âmbito dos vários projetos
do
ProSucesso
são
“incentivadores e entusiasmantes”, mas alertou que este é um
processo longo, com um horizonte
temporal de 10 anos, constituindo
um desaﬁo de persistência para se
manter este caminho em relação
ao sucesso escolar dos alunos açorianos.
Relativamente ao Projeto de Intervenção Comunitária no Concelho de Lagoa ‘Sucesso Educativo –
Escola, Comunidade, Família’,
Vasco Cordeiro destacou a forma
como todas as instituições que
estão envolvidas, mais do que de-

senvolverem abordagens diferentes entre si, articularam o seu trabalho em benefício dos alunos das
respetivas escolas.
No ano letivo 2016/17, o Projeto
de Intervenção Comunitária foi
desenvolvido nas três unidades
orgânicas do concelho de Lagoa –
EBI Água de Pau, EBI de Lagoa e
ES de Lagoa –, tendo-se veriﬁcado
uma melhoria nas médias dos
resultados dos alunos e uma redução na retenção e absentismo
escolar.
Em declarações ao Diário da
Lagoa, a presidente do Conselho
Executivo da EBI de Água de Pau
recordou que, na breve reunião
com presidente do governo, foram
transmitidas algumas das preocupações da escola que, aliás, têm
vindo a ser resolvidas.
Segundo Joana Medeiros, as principais diﬁculdades prendem-se
com o envolvimento das famílias
com os alunos em que, com a implementação do ProSucesso, tem

A apresentação de propostas decorrerá de 20 de fevereiro a 31 de
março, seguindo-se a análise técnica que ocorrerá durante todo o
mês de abril, depois a votação
que decorrerá durante o mês de
maio e por ﬁm a divulgação dos
vencedores, a 3 de junho.
A Presidente da autarquia considera que os jovens devem ter um
envolvimento acrescido na sociedade democrática, promovendo
uma cidadania ativa.
O OPJ pretende reunir opiniões
e contributos importantes junto
da juventude lagoense, de forma
a inscrever as suas ideias e projetos no Orçamento Municipal e nas
Grandes Opções do Plano.
Esta medida apela, não só à participação cívica dos jovens, mas
também incita-os a um elevado
sentido de cidadania e vivência em

comunidade, dando-lhes a oportunidade de um aprofundado diálogo e concertação de propostas,
juntamente com o executivo municipal, na deﬁnição de prioridades de investimento autárquico.
Os Orçamentos Participativos Jovens são um importante meio de
atuação, que potenciam a participação dos jovens na vida das
comunidades locais, sendo que, a
implementação do Orçamento
Participativo Jovem no município
de Lagoa vai ao encontro dessas
exigências, permitindo adequar as
políticas públicas municipais às necessidades e expetativas dos
jovens lagoenses, permitindo a
participação cívica dos jovens lagoenses na elaboração do orçamento municipal e estreitando a
ligação entre a autarquia e os
jovens.

vindo a melhorar.
Segundo referiu a responsável,
no primeiro período e início do
segundo, tem vindo a ser registado um elevado número de participações disciplinares, não
graves, mas que atrapalham e alteram o normal desenrolar das
aulas, fruto de algum desinteresse
e empenho de alguns alunos.
“É um problema que se tenta resolver, e que ao longo do ano letivo tem tendência a diminuir, mas
é um problema que se resolve
com a atuação da escola e da
família”, referiu.
Joana Medeiros recorda que têm
sido vários os encarregados de
educação chamados à escola para
tentar resolver a questão, “alguns
com vontade para que o comportamento seja alterado, mas com
pouca força para o fazer”, confessa.
Trata-se de um problema que incide mais nos alunos do segundo
ciclo e, segundo recorda a presidente do Concelho Executivo, o
gabinete de combate à violência e
promoção da cidadania em meio
escolar, este ano abrangeu igualmente este ciclo, exatamente para
ajudar nestas situações.
“Deste gabinete fazem parte alguns professores com certa formação especíﬁca que, neste sentido,
tentam orientar e encontrar estratégias para ajudar o aluno para ver
se este nível diminui”.
Por outro lado, a presidente do
Conselho Executivo recorda que a
EBI de Água tem, atualmente,
cerca de 600 alunos, onde a escola
consegue ter uma sala por turma,

o que faz com que os alunos não
necessitem de mudar de salas ao
longo do ano letivo, “é algo que
em outras escolas não é possível.
As condições são ótimas, com um
número de alunos e professores
adaptados à escola”.
Água de Pau é uma Vila com alguns problemas sociais, e a escola
tem um papel importante. Joana
Medeiros recorda o “compromisso
educativo”, onde quando existe
pouco envolvimento da família no
processo educativo do aluno, são
feitas reuniões periódicas com o
encarregado de educação, aluno e
uma assistente social que acompanha família, sendo assim uma
forma de todos trabalharem em
conjunto.
A responsável escolar diz que
esta é uma forma de estarem
todos a trabalhar em conjunto e
das famílias se responsabilizarem
um pouco mais, sabendo que
existe mais alguém ao lado deles
para os ajudar neste processo.
“As assistentes sociais funcionam
como o outro lado da família onde
se consegue um apoio a esta,
sendo que estes encontros trazem
benefícios. São encontrados pequenos pormenores que acabam
por ajudar, sendo que a estratégia
passa por unir esforços em redor
do aluno, para que estes possam
continuar o seu processo de educação”.
Joana Medeiros adianta que “por
vezes os pais não se apercebem da
falta que fazem, é necessário educar em conjunto, envolvendo
todos”.
DL

Uma nota da autarquia adianta
que, a Câmara Municipal de Lagoa
dá, desta forma, um passo em
frente no apelo à cidadania, contando com a participação dos mais
jovens, dando-lhes a oportunidade de desenvolverem processos

participativos e de decisão em matérias que lhes dizem diretamente
respeito, uma vez que são fundamentais para o seu futuro e para o
desenvolvimento do concelho.

Câmara de Lagoa avança com o OP Jovem 2018

A Câmara Municipal de Lagoa,

à semelhança dos últimos anos,
avança, com o Orçamento Participativo Jovem 2018.
O OPJ destina-se a todos os jovens residentes, trabalhadores ou
estudantes no concelho de Lagoa,
com idades compreendidas entre
os 12 e os 35 anos inclusive, que
podem apresentar candidatura a
nível individual ou em grupo.
A apresentação das propostas
deverá ser feita dentro dos prazos
deﬁnidos em calendário, deverá
ser redigida em formulário próprio, disponível no site do município, através do endereço de
correio eletrónico para o efeito
(opjovem@lagoa-acores.pt), ou
entregues em envelope fechado
na Câmara Municipal de Lagoa, no
edifício dos Paços do Concelho.

DL/CML
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Remédios recebeu 13º Festival de Cantorias aos Desafio

Foram vários os cantadores e muitos os populares que passaram pelo lugar dos Remédios, para esta 13ª edição,

Nos 16, 17 e 18 de fevereiro, o

polidesportivo dos Remédios foi
palco de mais uma edição do Festival de Cantorias ao Desaﬁo.
Com a edição número 13, esta
iniciativa cultural, que já é uma
referência no concelho de Lagoa,
é organizada pela Associação Cultural e Recreativa dos Remédios,
tendo à semelhança das edições
anteriores, o apoio da Câmara
Municipal de Lagoa e da Junta de
Freguesia de Santa Cruz.
Este ano, o Festival de Cantorias
ao Desaﬁo surgiu com uma nova
imagem que, segundo a vereadora
da autarquia, Albertina Oliveira,
“assenta, essencialmente, em
valorizar aquele festival como
sendo uma referência concelhia a
nível regional e, desta forma, digniﬁcar também o trabalho da
Associação Cultural e Recreativa
dos Remédios, presidida por Raúl
Medeiros, e das dezenas de voluntários daquela comunidade que se
juntam para dar o seu melhor em
prol do lugar onde vivem, projetando os Remédios como ponto
de interesse cultural”.
Para além da nova imagem em
termos do espaço do festival,
houve também algumas inovações
no cartaz oferecido. Na abertura
do festival decorreu um momento
de “Stand Up Comedy” – Helﬁmed
(Hélder Medeiros). Sendo que no
segundo dia atuou o fadista Fábio

Eurico.
Nos três dias de cantorias ao desaﬁo, marcaram presença vários
cantadores, não só da Ilha de São
Miguel, mas também de outras
ilhas dos Açores e dos Estados Unidos da América (EUA). Vindo dos
EUA esteve Eduardo Papoila, da
Ilha de São Miguel João Luís
Mariano, da Ilha Terceira José Eliseu, Maria Clara e Fábio Ourique e
da Ilha de São Jorge Bruno
Oliveira. Os tocadores foram Fernando Silva, Marco Silva, Renato
Cordeiro e Toni Silva.
Neste festival, não faltou ainda
a gastronomia tradicional composta habitualmente por sopas
variadas, torresmos, inhames,
morcela, chouriço, pão de milho,
feijoada, fava guisada, fava-rica e
na doçaria as tradicionais malassadas, arroz doce e bolos caseiros
variados confecionados por várias
senhoras desta comunidade que
se dedicam voluntariamente a
trabalhar para esta festividade do
lugar dos Remédios.
Em declarações ao Jornal Diário
da Lagoa, o presidente da Associação Cultural e Recreativa dos
Remédios fez o balanço positivo
de mais esta edição.
Por seu turno, falando no âmbito deste festival, a Presidente da
autarquia lagoense, Cristina Calisto, referiu que o lugar dos Remédios tem potêncial.
A autarca frisou, novamente, a

importância deste festival como
referência cultural que atrai muitos visitantes ao lugar dos Remédios por esta altura, devido à
valorização desta tradição açoriana: as cantorias ao desaﬁo,
colocando este lugar no mapa dos
grandes eventos culturais da ilha.
Já na sua décima terceira edição,
“começou pequeno, mas já vai
grande e, este ano, reapareceu
com um ar mais moderno, renovado, que só o vem digniﬁcar
como uma referência cultural no
concelho e na nossa ilha e, quiçá,
dos Açores” disse Cristina Calisto,
congratulando a Associação
Recreativa e Cultural dos Remédios, presidida pelo dinâmico José
Raul.
Por outro lado, a autarca ressalvou ainda a importância do lugar
dos Remédios como potenciador
do desenvolvimento turístico do

concelho, no âmbito do turismo
de natureza, relembrando a localização de um dos trilhos com mais
aﬂuência de turistas na Lagoa: o
trilho da Janela do Inferno. Apelou
para a necessidade de quem o frequenta e por ali circula, que tenha
sensibilidade em respeitar a manutenção que se faz, reforçando,
também, a ideia de que o respeito
pelo trabalho da autarquia feito
nestes espaços deve ser uma responsabilidade e uma causa de
todos, podendo contribuir para o
desenvolvimento paisagístico e
turístico deste lugar. Aliás, e nesta
matéria, Cristina Calisto anunciou,
para breve, a abertura da Casa da
Montanha que, associada à preservação Reserva Natural da Lagoa
de Fogo, colocará os Remédios
noutro patamar, podendo vir a ter
um papel crucial no futuro, esperando que a sua comunidade saiba

Fotos: CML

tirar partido disto em termos culturais e económicos.
Ao nosso jornal, José Raúl Medeiros destacou o facto deste festival apresentar melhoramentos
de edição em edição. “É um festival que tem pernas para andar,
ninguém quer que o festival
acabe, pois é um evento que dá
vida ao concelho, tem fama e é
único”.
Segundo adiantou. Esta é uma
iniciativa, a par de outras neste
lugar dos Remédios a manter.
José Raul confessa que os anos
passam é há necessidade de sangue novo para dar continuidade a
estas festas. Mas mesmo assim,
diz sentir uma força interior para
continuar.
Recentemente faleceu sua mãe,
e um dos últimos pedidos, foi para
que as festas onde está inserido
nunca acabem. Ora, José Raul, diz
que sente mais força e vontade de
continuar.
Admite que gostava que surgisse
gente nova para dar continuidade,
mas enquanto puder e tiver
forças, vai levar este trabalho em
frente, quer seja neste Festival de
Cantorias ao Desaﬁo, assim como
nas restantes festividades que a
Associação organiza, quer sejam
as festas da Igreja como do Espírito Santo.
DL/CML
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Câmara de Lagoa apresenta
projetos a desenvolver no âmbito
das Smart City
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Lagoa apresenta
eventos para 2018

Fotos: CML

Foto: CML

Vereadora Albertina Oliveira apresentou os eventos.

A

A Câmara Municipal de Lagoa

destaca vários projetos que a realizar no âmbito do projeto Lagoa
Smart City.
Qualiﬁcar o atendimento dos
serviços públicos e a disponibilização online dos mesmos (webservices), quer no portal da autarquia
quer através de aplicação móvel,
bem como potenciar a conetividade e ciberinclusão, nomeadamente através da disponibilização
de wiﬁ em espaços públicos e a
qualiﬁcação dos espaços TIC serão
uma das prioridades da autarquia
no âmbito deste projeto.
Visa-se, de um modo global,
uma administração e serviço público mais eﬁciente e eﬁcaz, por-

tanto mais inteligente em todas as
suas dimensões, potenciando a
qualidade de vida dos seus munícipes, bem como a competitividade e inovação empresarial. O
projeto Lagoa Smart City inclui
também a aposta no turismo eletrónico, nomeadamente através
da conetividade e interatividade,
com vista à promoção e potenciação do turismo, com recurso às
TIC, considerando este um dos vetores motrizes de desenvolvimento socioeconómico.
A sustentabilidade ambiental é
também um dos desígnios de
Lagoa Smart City, com especial enfoque no domínio da eﬁciência
energética, sendo que se encontra
em desenvolvimento o plano para

a sua promoção e implementação
nos edifícios e espaços públicos do
município, bem como no domínio
da mobilidade sustentável, tendo
sido já adquiridos pelo município
dois veículos elétricos, no âmbito
do projeto Lagoa Smart City.
No âmbito cultural, destaca-se a
disponibilização de conteúdos online e serviços interativos com
vista a divulgar as diversas atividades culturais, bem como o património cultural e museológico do
concelho, designadamente visitas
interativas em museus, implementação da solução eletrónica para
gestão de museus e biblioteca municipal,e colocação de totens com
QR code.
DL/CML

diferenciador em relação aqueles
que são organizados nas outras
ilhas dos Açores e que pretende
cativar a atenção do público para
os espaços e equipamentos culturais do concelho de Lagoa, com
projeção futura no desenvolvimento cultural e turístico do concelho. O INSPIRAL irá, deste modo,
abranger museus, escolas e outros
espaços públicos culturais que
serão o palco de novas sonoridades, com atividades mensais, que
percorrerão as diversas freguesias,
culminando num grande evento
com artistas locais e internacionais
que acontecerá na praça do Nonagon.
Para este ano, já existem várias

sessões marcadas: na Ribeira Chã,
a 1 de setembro, no Quintal Etnográﬁco com a participação de Valter Lobo do distrito do Porto e da
açoriana Sara Cruz; no Rosário
com a participação do inglês Nathan Ball a 6 de outubro, no Cine
Teatro Lagoense Francisco D´Amaral Almeida; em Água de Pau com
a participação de Luís Alberto Bettencourt a 3 de Novembro, no
Centro Cultural da Caloura, e em
Santa Cruz com a Adam Barnes a
1 de dezembro, na igreja do Convento dos Franciscanos.
DL/CML

Lagoa recebe, em setembro,
evento cultural pioneiro

Com a primeira sessão agen-

dada para 1 de setembro, no Quintal Etnográﬁco, na freguesia da
Ribeira Chã, a Câmara Municipal
de Lagoa apresenta “INSPIRAL”,
como um projeto itinerante assente na Cultura, História, Educação e Juventude, que pretende
congregar as forças vivas do concelho e das suas gentes, ao longo
do ano 2018 e 2019, bem como o
conceito de Street Food aliado à
boa gastronomia, com a oferta de
produtos locais típicos, que são
autênticas iguarias gastronómicas
locais.
Trata-se de um evento que, a autarquia da Lagoa apresenta como

Câmara Municipal de

Lagoa, em conferência de imprensa, apresentou os grandes
eventos para 2018 a desenvolver
no concelho de Lagoa.
Na ocasião, a vereadora Albertina Oliveira, ressalvou a importância da área da cultura
fundamental para a projeção do
concelho, apresentando um programa cultural anual que se associe a áreas que consideramos
transversais: educação e lazer.
Mais acrescentou que, ”a autarquia, em 2018, aposta, uma vez
mais, na associação destes três
sectores considerados transversais para o desenvolvimento
integral do concelho, mantendo
alguns eventos que já existiam, e
por outro lado potenciando o
seu diferencial de forma que
possam constituir uma atratividade para públicos diferentes e
que sejam eventos diferenciadores em relação ao que se oferece, habitualmente, na ilha
micaelense. Também se pretende que sejam um garante de
desenvolvimento turístico do
concelho e, nesta medida, sejam
referências culturais que possam
despertar a atenção daqueles
que nos visitam.”
A Câmara Municipal de Lagoa
trará, assim, três novos eventos
para este ano que, no entender
do executivo camarário, são diferenciadores em relação aos
demais que se fazem nos outros
concelhos. Destaca-se, deste
modo, o Caloura Blues que se
realizará entre 27 e 29 de julho
na Baixa D´Areia, sendo que uma
das bandas conﬁrmadas é o
Budda Power Blues, já
com assinalável reputação europeia, e com eles
vai estar a sempre electrizante Maria João, a
primeira voz portuguesa
do Jazz. o Inspiral foi o
outro projeto apresen-

tado cujo conceito envolve a realização de concertos intimistas e
diversas ações nos equipamentos culturais para os quais se pretende uma projeção futura
turística, envolvendo todas as
freguesias, bem como todas as
forças vivas do concelho, designadamente as ﬁlarmónicas, e
artistas com projeção a nível nacional e internacional. A primeira
sessão está agendada para dia 1
de setembro com a participação
de Valter Lobo e Sara Cruz no
Quintal Etnográﬁco da Ribeira
Chã. Previsto está também a
realização de uma Ceia de Franciscanos a ser marcada na Noite
de Museus no Convento dos
Franciscanos.
De referir que os eventos a
manter dos anos anteriores para
este ano será a X edição da Feira
do Livro, que se realiza de 14 de
abril a 13 de maio, no Convento
dos Franciscanos, que recebe
este ano a designação Patrimonia, em homenagem ao Ano
Europeu do Património Cultural
cujo lema é precisamente «Património: onde o passado encontra o futuro»; o Festival Lagoa
Bom Porto – Festas em honra de
S. Pedro Gonçalves Telmo, em
parceria com a Associação de
Pescadores Lagoa Bom Porto
que se realizará nos dias 16 e 17
de junho, no Porto dos Carneiros; a Festa em honra do Divino
Espirito que se realizará entre 29
de junho a 1 de julho, na vila de
Água de Pau e a Festa Branca do
Convento que se realizará no dia
18 de agosto, sendo esta a sua
última edição.
DL/CML
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VOZ DO PASSADO - A IMPRENSA LAGOENSE ANTIGA | 15

Por: RoberTo MedeirOs

1939 - UMA COROAÇÃO DO
TEMPO DO TIO ANTÓNIO MIÁÔFA…N’ÁGUA DE PAU

Desde que me lembro e ouvi

contar, as Festas do Divino Espirito
Santo na minha terra sempre
foram levadas muito a sério com
temor e compaixão, porque muitas vezes as insígnias (coroa e bandeira) iam parar a casas de gente
muito pobre, mas de fé muito fervorosa!
Ainda era eu criança quando
ouvia nas noites do Império de

S. João da Praça, o Tio António
“Limbique” (funcionário do Alambique em 1965) chamar ao palanque da festa gente bem pobre
para tirar sortes, e levar consigo a
sua dominga para casa.
Às vezes “não havia ni-nuns”
como ele dizia, brincando, ou seja
não saía sorte nenhuma e neste
caso não levavam uma dominga
com direito a permanecer a coroa
e a bandeira do Espirito Santo
durante uma semana na sua casa.
Vem esta conversa à história
desta foto de 1939 que remonta
por isso a tempos mais antigos
ainda dos que atrás falo. Esta é a
coroação do D. E. Santo do tio António Miá-ôfa que vemos a subir a
antiga rua da Trindade que terminava no canto da casa do senhor
José de Almeida da Vanda (hoje da
ﬁlha Zélia e José Carlos das
motas).
Tal como podemos veriﬁcar, a antiga rua não curvava como agora
curva a seguir à Cova da Onça em
direção à rua da Vila Nova. Seguia
em frente, com casas em banda
contínua até ao canto que vemos
nesta foto. Pode ver-se também, a

antiga valeta em pedra e a rua da
Trindade em terra batida,
enquanto a coroação segue o seu
trajecto em cortejo em direcção à
igreja da Senhora dos Anjos das
“mãos postas”.
A conﬁrmar a antiguidade desta
foto veriﬁcamos que ainda não
tinham construído a água-furtada,
no telhado, por cima da casa da
Tia Maria Silvina, depois de sua
ﬁlha Mª Carmo Castanha e da neta
Ana Rita e Fábio, atuais moradores. Referimo-nos à bonita águafurtada que esta casa ainda hoje
apresenta, originalmente da autoria do mestre-carpinteiro Artur da
Costa Branco, mais conhecido
nesta vila por Artur Velhinho.
Sabem, o tio António Miá-ôfa
vivia de “mandados de homes e
recados de senhára”, como ele
dizia. No entanto a sua devoção ao
Divino Espirito Santo era muito
grande e por isso conseguiu reunir
um grupo de pessoas que o ajudaram também a realizar o seu
sonho. Mas, ele limpara chaminés,
despejara estrumeiras, rapou-elavou "chiqueiros-de-porco" com
fartura, acartou água de quase

todos os fontanários para tanta
mulher que não deu com a conta!
Isso tudo somado às vénias de
agradecimento e às vezes que
tirou a barreta e a devolveu à
nuca, foi um caso muito sério…um
cansaço medonho!...Mas, tudo
isso fez em louvor do Divino Espírito Santo e lá teve a sua coroação
e Espírito Santo em casa por uma
semana.
“A fé é que nos salva”, costumava
dizer o tio António Miá-ôfa, já
velhinho, sentado já num dos bancos da Praça Nova, construída nos
quintais, do último carreiro de
casas da antiga rua da Trindade

PAPILOMAVÍRUS HUMANO (HPV)
“Há cancros que podem ser prevenidos”

Dr. João Martins de Sousa
Delegado de Saúde de Lagoa

O Papilomavírus Humano é um

vírus que causa uma das infeções
mais comuns transmitidas sexualmente. Em grande parte dos casos
o organismo elimina este vírus,
mas em algumas pessoas este
pode lá permanecer e levar ao desenvolvimento de doenças como,
condilomas ou verrugas genitais,
cancro do colo do útero, do ânus,
do pénis, da vulva, da vagina, e outros.
Estima-se que, anualmente, surjam cerca de 528 mil novos casos
de cancro por HPV, o que faz com
que este seja o quarto cancro mais
comum na população feminina a
nível mundial. Contudo este vírus
não escolhe género, nem idade
nem classe social.

Traduzido em números, o HPV é
responsável por 100% dos cancros
do colo do útero, 84% dos cancros
do ânus, 70% dos cancros da vagina, 47% dos cancros do pénis,
40% dos cancros da vulva e por
99% dos condilomas ou verrugas
genitais.
Existem mais de 200 tipos de papiloma vírus e estão classiﬁcados
em função do seu potencial oncogénico, ou seja, potencial para
desenvolver cancro. Assim existem
os de baixo risco, de risco indeterminado e de alto risco. Em relação
a estes últimos os mais comuns
são os genótipos HPV 16, 18, 31,
33, 45, 52 e 58.
A transmissão pode ocorrer através de qualquer tipo de contacto
sexual/genital ou oral.
Na maioria dos casos, a pessoa
infetada pelo HPV não apresenta
sintomas. O vírus pode ﬁcar latente no organismo por muito
tempo sem se manifestar, no entanto pode ser transmitido. Em situações de stress, gravidez ou
quando o sistema imunitário se
encontra fragilizado, o vírus pode
desenvolver-se e manifestar-se de
diferentes formas.
A mais frequente das manifestações de uma infeção por HPV são
as verrugas, causadas por subtipos
cutâneos, podem aparecer lesões

nas mãos, pés, rosto entre outras.
Neste caso a transmissão pode ter
origem no contato com zonas infetadas e pode ocorrer autoinoculação, sendo infetadas outras áreas
do corpo na mesma pessoa. Estas
infeção não estão relacionadas
com desenvolvimento de cancro.
Quando é infetada a região genital e anal, ocorrem verrugas na
vulva, pénis e ânus. Situação
denominada por Condiloma acuminado, veriﬁca-se em adultos sexualmente ativos, com maior
predominância no sexo feminino.
Estes vírus podem também manifestar-se nas vias respiratórias,
Papilomatose respiratória. Ocorre
a formação de verrugas que
podem mesmo ser responsáveis
pela obstrução à passagem do ar
o que leva a intervenção cirúrgica.
O diagnóstico é feito com base
na história clinica, exames físicos,
exames complementares de diagnóstico como por exemplo análise
bioquímica.
No que respeita ao cancro do
colo do útero, consequência mais
grave da infeção por HPV, é fundamental o rastreio através do
exame Papanicolau. Este não
permite detetar a presença do
vírus mas sim as lesões/alterações
causadas por este. Existem técnicas laboratoriais que permitem

depois da demolição das mesmas
em 1948.
Persignava-se assim que via passar uma coroação do Divino Espirito Santo… murmurando palavras
sem nexo para nós, porque para
ele, tinham e faziam muito sentido, já se sabe e bem entendido!

RoberTo MedeirOs – Estuda e
conta a história de cada uma das
suas fotos antigas da Vila de Água
de Pau, muitas delas obtidas por
máquina Kodak, em seu poder,
vinda de Rochester NY. USA no
último quartel do séc. XIX.

Liga Portuguesa Contra o Cancro

diagnosticar e tipiﬁcar o HPV.
Após uma citologia, colposcopia
ou peniscopia positivas é comum
a realização de biopsias para
observação e caracterização das
alterações celulares.
Uma vez diagnosticada a infeção, o tratamento tem como objetivo a destruição do tecido
infetado e pode ser realizado de
diferentes formas em função do
tipo de lesão. No caso particular
do cancro do colo do útero estão
indicadas terapias como a quimioterapia, radioterapia e cirurgia.
Prevenção:
A infeção por estirpes cutâneas
pode ser prevenida através da proteção apropriada dos pés em
balneários, ao evitar o contato
com superfícies nos sanitários
públicos ou em outros sítios com
higiene duvidosa. As pessoas com
verrugas devem tratá-las de forma
a evitar a infeção de outras zonas
do seu corpo.
As infeções por variantes genitais do HPV ocorrem normalmente
por contato sexual, pelo que as
medidas preventivas passam por
evitar comportamentos de risco
tais como vários parceiros sexuais
e a não utilização do preservativo.
O uso do preservativo está indicado na prevenção de todas as
infeções de transmissão sexual,

mas atenção as áreas de pele não
cobertas pelo preservativo não
estão protegidas, assim a sua
eﬁcácia é reduzida no que respeita
ao HPV.
Existem vacinas contra o Papilomavirus humano (HPV), no nosso
país há duas disponíveis contra estirpes de alto risco para o desenvolvimento do cancro do colo do
útero e dos condilomas acuminados. Todas as meninas são vacinadas, gratuitamente, por volta dos
10 anos de idade com duas doses
de uma vacina contra nove estirpes de HPV de alto risco, intervaladas de seis meses, conforme
plasmado no Plano Nacional de
Vacinação.
Se não faz parte desta faixa etária e pretende vacinar-se deverá
falar com o seu médico de família
ou da especialidade.
A vacinação contra o HPV é eﬁcaz desde que a infeção não tenha
sido adquirida e protege apenas
contra as estirpes contidas na vacina e não de todas. Salienta-se a
importância da realização periódica de um exame ginecológico.
Lembre-se que é muito importante conhecer as formas de
prevenção e utiliza-las sempre!
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Lagoa vai ser palco do
Campeonato da Europa em
Patinagem Artística

Visita do presidente da FPP à Escola Secundária de Lagoa.

O

mais importante

evento europeu de Patinagem Artística realiza-se
entre 30 de agosto e 8 de
setembro e vai ter lugar exatamente na Lagoa.
Indicada pela CERS para a
organização do Campeonato da Europa de Patinagem Artística, a Federação
de Patinagem de Portugal
escolheu a proposta de
Lagoa para sediar o evento.
A decisão foi tomada após

a visita técnica de Fernando
Claro, presidente de Direcção da FPP, e de José Pires,
vice-presidente para a Patinagem Artística.
A Cidade de Lagoa receberá os melhores patinadores europeus dos escalões
de Cadetes, Juvenis, Juniores e Seniores entre 30 de
agosto e 8 de setembro,
sendo que a competição
decorrerá no pavilhão da
Escola Secundária de Lagoa.
Recorde-se que, atual-

LOCAL
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mente, a Seleção Nacional
conta com um atleta
lagoense nas suas ﬁleiras,
trata-se do jovem júnior
Daniel Moniz, patinador do
Clube de Patinagem de
Santa Cruz que, em setembro de 2017, estreou-se no
Campeonato do Mundo da
modalidade, realizado na
China. Daniel Moniz alcançou o 10º lugar, cumprindo
assim os eu obejtivo de integrar o Top10 – os dez meDL/FPP
lhores do mundo.

Foto: DR

Junta de Freguesia de Água de
Pau quer criar uma biblioteca

Se tem livros em casa que já foram lidos,

e está disposto a dispensá los, pode agora
entregá-los na Junta de Freguesia de Água
de Pau, e ajudar na criação de uma biblioteca onde todos podem requisitar livros de
um forma simples e gratuita, basta para isso
consultar a lista de livros e escolher o que
desejar, e depois de lido, voltar a entregar
na junta para que outra pessoa requisita-lo.
Sejam livros policiais, aventura, romance,
ﬁcção cientíﬁca, banda desenhada, etc, … o
importante é fazer parte deste projeto.
Os benefícios da leitura são muitos, desde
o desenvolvimento da imaginação, da criatividade, da comunicação, bem como o
aumento do vocabulário, conhecimentos

gerais e do senso crítico.
Além desses benefícios, com
a leitura exercitamos nosso
cérebro, o que facilita a interpretação de textos e leva à
maior a competência (habilidade) na escrita.
Ao ler o indivíduo adquire
maior repertório, ampliando e
expandindo seus horizontes
cognitivos. Para além disso,
estudos apontam que o ato de
ler é muito prazeroso na medida em que reduz o stress ao mesmo
tempo que estimula reﬂexões.
Por esse motivo, a leitura deve ser incentivada desde a educação primária. Incentivar os ﬁlhos pequenos em casa e criar
hábitos são chaves importantes para que as
crianças desenvolvam o gosto pela leitura.
Uma dica é levá-los nas bibliotecas, livrarias
ou mesmo contar histórias para eles.
A edilidade conta assim com o apoio de
todos os que possam e queiram dispensar
livros para a criação desta biblioteca promovendo e incentivando assim à leitura em
Água de Pau.
DL
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Espaço de divulgação lionística
vai ter circuito pedonal

Circuito pedonal, um projeto de Roberto Oliveira.

Num projeto de Roberto Oliveira, o

Lions Clube de Lagoa (Açores) pretende
implantar no seu EDL – Espaço de Divulgação Lionística, no Largo do Lionismo, um
circuito pedonal que permita uma melhor
circulação naquele jardim que se destina
a referenciar, para memória futura
pública, as principais realizações lionísticas
ocorridas na comunidade da Lagoa.
O circuito pedonal envolverá todos os
módulos de pedra basáltica existentes
onde já estão ﬁxados alguns painéis de
azulejos tradicionais que referem as mais
signiﬁcativas iniciativas levadas a cabo
pelo Lions Clube de Lagoa (Açores) aos
longo dos seus 26 anos de existência.

Foto: LCL

A implantação de um circuito pedonal
vai assim, valorizar o EDL – Espaço de
Divulgação Lionística que é visitado por
muitos turistas que passam naquela zona
da cidade de Lagoa e que registam, em
fotograﬁa, os painéis lionísticos.
Fonte do Lions Clube Lagoa adianta que
trata-se de um importante fator de divulgação e de relações públicas sobre o
Lionismo e a utilidade dos Lions Clubes
nas diferentes comunidades onde estão
integrados, neste caso, salientando, de
forma especíﬁca, o trabalho voluntário e
comunitário desenvolvido pelos Lions da
Lagoa.
DL/LCL

Melhoramento rodoviário junto
à Santinha em Água de Pau
avança este ano

Foto: CML

O Diretor Regional das

Obras Públicas, Tecnologia
e Comunicações, Frederico
Furtado, esteve reunid,
recentemente, com a Presidente de Câmara Municipal de Lagoa para avaliar a
intervenção a nível rodoviário que será efetuada
junto à “Santinha” em
Água de Pau.
Esta obra, garantirá mais
segurança a quem circula

naquela zona e particularmente a quem pretende
descer a Rua do Foral
Novo. Por outro lado, também se analisou aspetos
relacionados com a circulação de autocarros, de
acesso à escola Básica e
Integrada de Água de Pau e
às unidades hoteleiras,
bem como a necessidade
de se colocar a Rua do
Foral Novo com dois sentidos de trânsito. O estacio-

namento foi, similarmente,
um outro aspeto avaliado
no local. A direção regional
vai refazer o projeto para
contemplar todas essas
questões mas ﬁcou acordado que as obras vão
iniciar-se ainda ano.
A líder do executivo camarário da Lagoa, Cristina
Calisto, aproveitou ainda a
presença do Diretor Regional para o levar a outros locais que carecem de
intervenções por parte do
Governo Regional, sempre
numa ótica de melhoramento da circulação automóvel e segurança no
concelho a par do bem
estar das populações.
DL/CML
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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.
24JAN2018 – Na sequência do cumprimento de um mandado de busca
domiciliária, emanado por Autoridade
Judicial, a uma residência na freguesia
do Cabouco, foi detido um indivíduo do

sexo masculino, com 44 anos de idade
por tráﬁco de estupefacientes.
Segundo a PSP, foram apreendidas
33 doses de haxixe, já divididas e prontas a serem vendidas; apreendidos 175
euros resultantes da traﬁcância, bem
como foi apreendido um carregador de
G-3, arma/ acessório proibida da classe
A, com 2 munições e ainda quatro
munições de espingarda de caça.
04FEV2018 - Foi detido, um homem,
com 30 anos de idade, após ter daniﬁcado uma viatura e a porta de uma
residência.
05FEV2018 - Foi detido, um homem,

com 48 anos de idade, por condução
de veículo, sob a inﬂuência de álcool,
com uma TAS de 1.83 g/l.
10FEV2018 - Foi detido, um homem,
com 31 anos de idade, por condução
de veículo, sem habilitação legal.
13FEV2018 - Foi detido, um homem,
com 35 anos de idade, por condução
de veículo, sob a inﬂuência de álcool,
com uma TAS de 1.21 g/l.
18FEV2018 - Foi detido, um homem,
de 32 anos de idade, por condução de
veículo, sob a inﬂuência de álcool, com
uma TAS de 1.68 g/l.

Não sei o que é “ir de Romeiro”

Nunca fui como peregrino numa Ro-

maria Quaresmal, apesar de ser diretor
espiritual do Movimento de Romeiros
de São Miguel. Enquanto não ﬁzer a caminhada, terei muita diﬁculdade em
descrever esta vivência, partilhada por
mais de dois mil homens, ano após
ano, há quase quinhentos homens.
Cada Romaria é sempre única e especial, pessoal e comunitária e por isso,
alguém que não faz parte de um Rancho, terá sempre embaraço em testemunhar o que é uma Romaria
Quaresmal.
No entanto, atrevo-me a identiﬁcar o
que é que congrega, numa peregrinação secular e singular, tantos homens
de várias idades, de diferentes origens
familiares e sociais. Por aquilo que eu
tenho tido oportunidade de vivenciar,
é o Amor que os reúne e que os move.
Antes de qualquer outro Amor, é o de
Deus que os une e os torna rancho de
irmãos. Deus é Amor e revelou-se com
este modo de ser, em Jesus Cristo, na
sua Páscoa. Assim sendo, a Paixão,
Morte e Ressurreição do Filho Unigénito de Deus é a maior prova do amor
de Deus pela humanidade, por cada
homem e mulher. O irmão romeiro,
sente-se amado por Deus, e é este
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famílias no seio do rancho, aquelas que
a ele se dirigem para suplicarem do
amor de Deus, remédios para as suas
almas. Cada dor e aﬂição é prece que o
rancho, conﬁa a Jesus, por meio da
Maria. Este ofertório é mais uma vez,
e se calhar a vez maior, em que o
romeiro se sente amado por Deus, porque se sente indigno da grandeza de tal
missão. Neste contínuo encontro de
famílias, que é uma romaria, o amor ao
próximo também se torna visível, nas
famílias que partilham o que são e o
que têm durante a caminhada e no
momento da pernoita, neste último, é
Jesus quem é acolhido, na pessoa de
cada irmão e ao partilhar a intimidade
de cada lar, o romeiro frequenta uma
autêntica escola de compaixão. Normalmente, dá-se do melhor, do muito
ou do pouco que se tem em casa.
Um dia desses, alguém dizia que uma
romaria era «uma injeção», e eu acrescento, de amor para curar do desamor
com que o mundo contamina o coração de cada romeiro.
Não sei o que é «ir de romeiro», mas
sei que é ser cristão, é ser amor, é amar
e ser amado por um Deus e em nome
de um Deus que é Amor.

amor sem igual, que o torna peregrino
em busca da Sua misericórdia. Mesmo
que o seu ego aparente algo de diferente, só quem se sente pequenino,
imperfeito diante da grandeza e perfeição de Deus, é que «vai de romeiro»,
porque se sente necessitado de ser
amado pelo Supremo Amor. Cada Rancho sai e regressa a uma comunidade
cristã, onde se faz a experiência do
amor de Deus, sobretudo nos sacramentos da penitência e da eucaristia,
celebrados numa só fé e num só batismo.
O Romeiro não deixa a família para
trás, priva-se de partilhar com a esposa, com os ﬁlhos e demais familiares
e amigos as actividades e ocupações do
quotidiano, mas por amor, leva-os no
pensamento e na oração. Neste exilio,
cada homem encontra-se e renova-se
na convivência com outras famílias, primeiramente com o rancho, uma família, com as virtudes e
defeitos comuns a
Freguesia de Santa Cruz
todos os grupos sociais,
mas onde, pela robusJoão Manuel Viveiros Catojo
tez da irmandade, se
Nasceu: 02-05-1954
experimenta verdadeiFaleceu: 17-02-2018
ramente o amor. O procurador das almas é
quem acolhe outras
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Freguesia de Nª Sª do Rosário
José Maria de Sousa Arruda
Nasceu: 06-10-1940
Faleceu: 25-01-2018

Freguesia de Nª Sª do Rosário

Eduardo do Couto Dias Branco
Nasceu: 27-07-1934
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Nasceu: 21-07-1942
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Freguesia de Santa Cruz

José Barbosa
Nasceu: 19-01-1936
Faleceu: 14-02-2018

Freguesia de Nª Sª do Rosário

Maria de Fátima Pacheco
Nasceu: 30-08-1940
Faleceu: 14-02-2018

Freguesia do Cabouco

Manuel Francisco Pacheco Soares
Nasceu: 21-08-1957
Faleceu: 17-02-2018
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HORÓSCOPO DE MARÇO
Carneiro (21/3 a 20/4)

A vida afetiva está em fase de evolução, algures, resultado do seu equilíbrio
interior que permite manifestar a sua
sensibilidade.
A nível proﬁssional evidencie as
suas qualidades pessoais e transmita as
ideias aos envolventes, promovendo um
crescimento ﬁnanceiro.

A vida afetiva reﬂete o período de
transformação interior e, sem medo de
mudanças, vai renovar a existência de
acordo com os seus valores.
A nível proﬁssional, as atitudes ﬂexíveis e a disponibilidade para proceder a
mudanças são as melhores formas de assegurar estabilidade.

A vida afetiva protegida pelo
benéﬁco Júpiter facilita a deﬁnição dos
relacionamentos e impulsiona progressos
na vida amorosa.
A nível proﬁssional planeie com
perspicácia os planos futuros e aproveite as
condições existentes para investir em projetos arrojados.

A vida afetiva indica o ﬁm de um
ciclo e o começo de outro em termos emocionais, entretanto, concilie o pensamento
e o sentimento.
A nível proﬁssional a fase é propícia para apresentar projetos e permutar
conhecimentos, expressando uma inteligência mais criativa.

A vida afetiva estimula o seu lado
emocional e possivelmente sentirá maior
tolerância, empatia e compreensão pelas
pessoas circundantes.
A nível proﬁssional, com objetividade e concentração de energias, aproveitará os recursos disponíveis para
materializar objetivos.

A vida afetiva permite corajosamente transformar a relação amorosa, em
busca da felicidade, nesta fase de grande
estabilidade emocional.
A nível proﬁssional sentirá uma
necessidade de expandir a imaginação, de
forma a aproveitar o período benéﬁco para
evoluir na carreira.

A vida afetiva confere algumas
mudanças que, embora parecem desagradáveis, transformam crises em oportunidades regeneradoras.
A nível proﬁssional não misture assuntos familiares com situações proﬁssionais e lembre-se que o maior obstáculo está
na sua mente.

A vida afetiva apresenta um
período harmonioso e, ouvindo a sua intuição, poderá dar criativamente uma outra
orientação à sua vida.
A nível proﬁssional deﬁna prioridades e trate de um assunto de cada vez,
evitando dispersar energias em várias frentes ao mesmo tempo.

A vida afetiva dita um momento
excelente para envolvimentos em grupos e
poderá conhecer pessoas com pensamentos progressistas.
A nível proﬁssional é um momento
intelectualmente estimulante para inovar
projetos para o futuro, com liberdade de
pensamento.

A vida afetiva anuncia um excelente momento para aperfeiçoar as suas
qualidades pessoais e ditar sucesso nos
seus relacionamentos.
A nível proﬁssional a autoconﬁança elevada marca um novo longo ciclo
de grande progresso na carreira, com
ótimos proveitos ﬁnanceiros.

A vida afetiva, compreendendo
melhor as pessoas circundantes, com fé,
certamente, aceitará todas as propostas
emanadas no Universo.
A nível proﬁssional as relações são
gratiﬁcantes e projetando todo o seu
charme atrairá os apoios humanos fundamentais para o sucesso.

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 marca a oportunidade de vivenciar inovadoras experiências
e algumas novas amizades serão benéﬁcas
para o seu crescimento.
A nível proﬁssional a motivação
poderá estar dirigida para a participação em
grupos, que ajudam a expandir a consciência (Espiritual).
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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O lixo continua a ser um problema
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Fotos: DL

Muitas têm sido as denúncias sobre problemas de lixos na Lagoa, mas na realidade,
DL
esta é uma questão onde a falta de educação de alguns cidadãos é notória.

Freguesia do Rosário comemora 425º aniversário

É já no próximo mês de abril

que a Freguesia de Nossa Senhora
do Rosário assinala o seu 425º
aniversário de elevação.
Trata-se de mais um aniversário
para esta freguesia, que pretende
comemorar a sua história e que
será assinalada dia 5 de abril. Para
o efeito foi elaborado um programa comemorativo com várias
atividades a decorrer de 27 de
março a 6 de abril.
Fonte da edilidade refere que
“trata-se de mais um aniversário
que serve para recordar à população recorde como era a freguesia
antigamente e atualmente, uma
freguesia que era praticamente
rural e atualmente é uma freguesia citadina, com comportamentos
diferentes”.
Quanto ao programa comemorativo, nos dias 27, 29 de março e
3 de abril, decorrerá o Torneio
Inter Freguesias em Futsal, com

participação de equipas das freguesias do Rosário, Santa Cruz,
Cabouco e Água de Pau, torneio a
decorrer no polidesportivo do
Rosário.
No dia 5, em pleno dia de aniversário, o Cine Teatro Lagoense
recebe a sessão comemorativa
dos 425 anos, pelas 20h30.
Depois das intervenções iniciais,
haverá o momento de homenagem Personalidade e Instituição
da freguesia, seguido do concerto
do Orfeão de Nª Sª do Rosário.
O encerramento da sessão comemorativa
do
aniversário
termina com o convívio entre os
participantes.
As comemorações terminam dia
6 de abril, na Praça de Nossa
Senhora do Rosário, com atividades lúdicas para crianças e jovens,
com jogos tradicionais, pinturas
faciais, concurso de desenho e pintura, assim como pula pulas, entre
as 15h00 e as 19h00.

Pelas 21h00, no mesmo local,
sobem ao palco da Praça os
“Sétima Geração” para o concerto
de encerramento das comemorações.
Para além deste programa, a
Junta de Freguesia pretende criar
ainda uma exposição fotográﬁca
com fotos antigas e atuais contando, para isso, com o apoio de
alguns particulares, proprietários
das respetivas fotograﬁas.
Em declarações ao Jornal Diário
da Lagoa, o presidente da Junta de
Freguesia de Nossa Senhora do
Rosário, adiantou que a freguesia
nunca está como se pretende,
sendo objetivo fazer sempre mais
e melhor.
Gilberto Borges recordou que
existem várias obras que continuam em falta, sendo o caso do
porto do melhoramento do porto
de pescas, uma obra há muito prometida e que continua por concretizar.

“A nossa comunidade piscatória
tem ainda alguma dimensão e é
preciso dar condições para trabalhar”, defende o autarca.
Além da obra do porto de pescas, há ainda a escola João José Tavares que continua a aguardar por
melhores dias.
Outra preocupação prende-se
com a atual falta de habitação na
freguesia. “Não é fácil encontrar
uma casa para arrendar, até existe
alguma reconstrução, mas direcio-

nada para o Alojamento Local”. Segundo Gilberto Borges, esta é uma
questão que tem gerado alguns
problemas, nomeadamente para
ﬁxar pessoas na freguesia.
O autarca considera serem estes
pontos essenciais para a evolução
a freguesia onde reconhece evolução em termos tecnológicos, nomeadamente
no
Parque
Tecnológico.
DL

