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AVCOD vence Torneio
Triangular no Algarve

IV Seminário dos Municí-
pios Amigos do Desporto

Nesta deslocação a Presidente da Câmara Municipal de Lagoa reuniu as sete
cidades geminadas dos EUA e Lagoa (Algarve).
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Desde a sua fundação, a 11 de março de
1978, o Grujola tem desenvolvido atividades
de caráter recreativo, desportivo e cultural.
As comemorações decorreram no Cineteatro. 
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Grujola - Grupo de Jovens
de Lagoa - comemorou o

seu 40º aniversário 

Depressão é tema de
exposição patente
no Convento dos
Franciscanos
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Encontro Lagoense e de
Cidades Irmãs nos EUA
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Encontro com o escritor 
Pedro Seromenho

Autor de livros como A Nascente de

Tinta, O Reino do Silêncio, A Cidade que
Queria Viver no Campo, As gravatas do
meu pai, A fuga da ervilha, 900-História de
um Rei ou Porque é que os animais não
conduzem?, Pedro Seromenho, conhecido
escritor e ilustrador de livros infantis,

esteve presente na EBI de Água de Pau no
dia 19 de fevereiro. Os alunos dos 2.º, 3.º
e 4. º anos ocuparam os seus lugares no au-
ditório da escola, devidamente vestidos a
preceito, com gravatas desenhadas por si,
e esperaram pacientemente pela chegada
do escritor…  

Pancake Day

No dia Concurso de chapéus sete de
fevereiro de 2018, o Departamento de
Línguas Estrangeiras da EBI de Lagoa reali-
zou a atividade Pancake Day. Esta contou
com a participação de todas as turmas do

1º e do 2º ciclos. Os alunos divertiram-se
participando em corridas, jogos, de entre
outras atividades, onde a panqueca foi a
rainha!          

Departamento de Línguas Estrangeiras

“A Aventura do Gaspar” no 1º Ciclo

Fotos: EBI Lagoa

Dando seguimento ao
artigo anteriormente publi-
cado sobre a atividades de-
senvolvidas com o projeto
“Educação Empreende-
dora: O Caminho do
Sucesso”, com “A Aventura
do Gaspar”, coordenada
pela docente Mafalda Rosa,
na turma de 3.º ano da
EB1/JI Dr. José Pereira Bote-
lho da docente Lisete Rodri-
gues desfrutou-se da
presença da equipa de

acompanhamento ao pro-
jeto que veio no dia deza-
nove de fevereiro para fazer
a segunda visita de acom-
panhamento ao supraci-
tado. Esta sessão foi
dinamizada pela formadora
Clara Campelo, da Geslear-
ning (Gesentrepreneur),
com a presença de elemen-
tos da Direção Regional da
Juventude e do Conselho
Executivo.

Os alunos partilharam
com os elementos presen-

tes o jogo a ser construído
e toda a dinâmica do
mesmo. Ainda agradece-
ram ao Conselho Executivo
por terem fornecido o
material necessário para a
construção do jogo. 

No fim, tiveram oportuni-
dade de visualizar, mais
uma vez, a música e a
coreografia do Gaspar e
enviar mensagens para o
mesmo!

A coordenadora do
Projeto, Mafalda Rosa

No final, o escritor contou várias histó-
rias, desde O meu avô consegue voar (“Foi
ele que me ensinou a nadar. Eu ajudo-o a
navegar na internet. Disse-me que podia
escutar o mar dentro de um búzio. E, eu,
que podia ouvir mensagens de telemóvel.
Explicou-me o que era uma arrilhada, uma

zorra ou uma serromenha. Agora, no meu
tablet, mostro-lhe o que é o meu e-mail, o
wi-fi e o youtube. ”até à  A Fuga da Ervilha,
uma ervilha que foge para dentro da boca
de um menino à procura de aventuras. O
público foi convidado a voar no mundo da
imaginação, dos sonhos e das…..leituras!

O livro Porque é que os animais não

conduzem? serviu de mote de abertura à
sessão. Os alunos do Clube de Expressões
deram voz aos vários animais da história no

vídeo apresentado ao escritor. Três alunas
do 9ºAno também “cantaram” o  conto ao
som da viola do professor de música, João
Pascoal.

Após este momento preparado pelos
alunos, a equipa da Biblioteca Escolar cha-
mou ao placo duas alunas dos 3.º e 4.º anos
e lançou-lhes um desafio: desenhar um ani-
mal típico dos Açores. E elas assim o fize-

ram… Então, Pedro Seromenho interveio,
ajudou-as, orientando as suas mãos
aquando dos desenhos, e aproveitou, ele
próprio, para também fazer algumas ilus-
trações fantásticas num espaço de tempo
surpreendentemente curto…

Fotos: EBI Agua de Pau

Em 2017, a Direção Re-
gional de Educação dos
Açores distinguiu o Projeto
“Canta Comigo, Leio Con-
tigo”, desenvolvido pela
educadora Alda Fernandes
e pela professora Anabela
Cura, com o 2.º lugar do
Prémio “Ousar, Intervir,
Melhorar”. 

O Conselho Executivo da
EBI de Lagoa, conhecendo a
ênfase que o Projeto dá ao
livro e à literacia da leitura,
atribuiu o valor pecuniário

do prémio (três mil euros) à
Biblioteca Escolar, numa
tentativa de melhorar o seu
espólio e os índices de lite-
racia das crianças e dos alu-
nos. 

Uma vez que o processo
de compra, inventariação e
catalogação de livros se
encontra concluído, a
Equipa da BE agradece a
todos os envolvidos (direta
ou indiretamente), nomea-
damente às livrarias Ber-
trand e Hipopómatos na
Lua, na pessoa de Nazaré

de Sousa; ao sr. Augusto
Costa Pereira, da empresa
Costa Pereira e Filhos, Lda.,
que gentilmente ofereceu o
transporte marítimo dos li-
vros; e aos assistentes téc-
nicos Sandra Varão e
Ricardo Ventura, pela
incansável mediação entre
as livrarias e a célere inven-
tariação dos livros, respeti-
vamente.

O nosso muito obrigado.

A Equipa da BE

“Canta Comigo, Leio Contigo”
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O Clube de Geocaching da Es-
cola Secundária de Lagoa partici-
pou no passado dia 22 de março na
iniciativa “O rali dos Açores e a
minha escola” incorporada no 53º
Azores Airlines Rallye, iniciativa
organizada pelo Grupo Desportivo
Comercial, confirmada pela FIA
(Federação Internacional do Auto-
móvel) integrado no ERC (Euro-
pean Rally Championship). 

A iniciativa constava da constru-
ção de um trabalho representativo
do rali integrando aspetos educati-

vos, pelo que a Escola Secundária
de Lagoa foi representada, pelo
aluno Rodrigo Travassos e o profes-
sor acompanhante Marco
Pereira, ambos elementos do
Clube de Geocaching da escola. O
trabalho vencedor do concurso foi
a cache intitulada “Lagoa Stage”,
(https://coord.info/GC7EXTT), que
é uma caixa tradicional (2/2),
contruída pelo aluno do clube de
Geocaching, a qual representa a
Stage realizada no dia 22 na cidade
de Lagoa. A iniciativa da ERC foi no
mesmo dia pelas 12 horas no

Pavilhão do Mar
situado nas Portas
do Mar na cidade
de Ponta Delgada,
onde quinze esco-
las integraram e
acompanharam os
quinze primeiros

pilotos na escolha da ordem de
partida para o inicio do 53º Azores
Airlines Rallye. 

A Escola Secundária de Lagoa re-
presentou o piloto HERMANN
NEUBAUER, campeão Austríaco de
2017, conduzindo um Ford Fiesta
R5 neste rali com a porta número
22. É de salientar que foi oferecido
ao piloto uma lembrança do muní-
cipe da Lagoa e medalha da respe-
tiva escola.

Atividade com o Rally…

Realiza-se, na Escola Secundária da
Lagoa, entre 14 de abril e 2 de maio, um
curso de formação, certificado, para profes-
sores do 2º, 3º ciclo e secundário que se en-
contrem colocados em escolas dos Açores,
sobre: Geocaching – Uma ferramenta edu-
cativa. Este curso é promovido pelo Newró-
nio, centro de formação da Escola
Secundária da Lagoa, sendo formador o pro-
fessor Luis Filipe Machado, coordenador do
Clube de Geocaching desta escola e que é

um dos responsáveis pela GeoTour Azores,
projeto da Direção Regional do Turismo, que
utiliza o Geocaching como “ferramenta”
promocional do turismo nos Açores. Encon-
tram-se inscritos 25 professores de várias
escolas de S. Miguel. Em setembro de 2018,
na janela formativa para professores, este
curso vai ter nova edição na Escola Básica e
Secundária de Vila Franca do Campo. 

Luis Filipe Machado e Marco Pereira

Foi apresentado na Feira Internacional de Turismo
de Lisboa (BTL2018), um filme, sobre as atividades do
Clube de Geocaching, produzido por este clube,
sendo mentor e executor deste projeto o professor
Marco Pereira. Esta apresentação foi integrada na
apresentação da GeoTour Azores, da responsabili-
dade da Direção Regional do Turismo. Assistiu a esta
apresentação um grande número de interessados,
sendo a maioria geocahers continentais e pessoas e
entidades profissionais ligadas ao turismo. 

Curso de formação para professores sobre
Geocaching

Filme do Clube 
apresentado na BTL 

A Presidente da Câmara Municipal de
Lagoa atribuiu prémios monetários aos me-
lhores alunos do 2 ciclo do ensino básico da
Escola 2,3 Padre João José do Amaral. João
Dias Rodrigues, João Pedro Machado Cor-
reia e Elisa Pereira da Silva foram os melho-
res alunos do 6º ano de escolaridade
referente ao ano escolar 2016/2017 a
quem coube este que é considerado um in-
centivo escolar.

Na ocasião Cristina Calisto frisou que
“este é apenas um gesto simbólico da au-
tarquia em reconhecer o sucesso escolar,
um estímulo criado para todos os níveis de
ensino e em todas as escolas do concelho
que premeia aqueles que se destacaram
por melhores notas, mas que serve de estí-
mulo para que todos os alunos dêem o seu
melhor e consigam alcançar este mesmo
sucesso”.

A líder do executivo camarário destacou
ainda um conjunto de outras medidas que
abrangem todas as escolas da Lagoa e alu-
nos, numa rede que está interligada, não
apenas com a comunidade escolar, mas
também com a civil através das suas asso-

ciações, instituições e clubes, com o obje-
tivo de que todos possam alcançar patama-
res de sucesso e mérito escolar. Destacou,
igualmente, que uma das referências do
concelho, que se relaciona com a sua voca-
ção para a ciência e tecnologia, que são
consideradas áreas de futuro para a Lagoa
e que, em simultâneo, exigem competên-
cias muito especificas e, nesta matéria,
cabe destacar a missão inerente às autar-
quias, às escolas, aos professores e aos pró-
prias famílias dos alunos: a de incentivar.

Cristina Calisto ainda reforçou a mensa-
gem aos alunos presentes de que, “a escola
faz parte do percurso de vida de uma pes-
soa e, em nenhum momento por mais difí-
cil que seja o percurso de vida escolar,
devem desistir de estudar e de apostar na
formação escolar. É um fator crucial para
autonomia financeira de todas as pessoas
e para o sucesso profissional, acrescen-
tando que, “o investimento na educação é
fundamental, um processo que requer
união por parte de políticos, educadores e
família”.

O Lions Clube de Lagoa (Açores) foi uma
das entidades que colaborou na aquisição
de uma cadeira de rodas com funcionalida-
des especiais para ser entregue a um jovem
estudante da Escola Secundária da Lagoa.

A iniciativa surgiu da própria escola com
o desenvolvimento do projeto “Escola Soli-
dária”, que dedicou uma atenção especial
para um  aluno que, na escola, conquistou
o coração de  todos pelo seu desmedido
sorriso, pela sua força e determinação, ape-
sar  das adversidades da  vida. O aluno em
causa é um jovem extraordinário de 24
anos de idade que,  em termos clínicos,
apresenta um quadro de  ata-
xia familiar progressiva com
Coreia.

Atualmente, em resultado da
sua problemática, o jovem
aluno apresenta graves dificul-
dades motoras, quer a nível
global (marcha), quer a nível
da motricidade fina (escrita). O
projeto consistiu na angariação
de fundos para a aquisição de
uma cadeira de rodas elétrica

com funcionalidades adequadas à sua si-
tuação de forma a darlhe alguma autono-
mia e  a melhorar a sua qualidade  de vida,
seja do ponto de vista de atividade escolar,
seja no domínio da sua vida pessoal.

Ao decidir colaborar no projeto da Escola
Secundária da Lagoa, o Lions  Clube de
Lagoa (Açores) cumpre com a sua parte na
responsabilidade social que lhe advém pelo
facto de ser uma instituição dedicada ao
Serviço Voluntário e à Solidariedade, com
uma dedicada intervenção na área geográ-
fica do Concelho de Lagoa.

Cristina Calisto destaca mérito escolar
com atribuição de prémio monetário

Lions colabora na aquisição de uma cadeira
de rodas com funcionalidades especiais

Foto: ESL

Foto: DL
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“A depressão na objetiva de um
fotógrafo” patente ao público no

Convento dos Franciscanos

Está patente ao público, até
dia 20 de abril, no Convento os
Franciscanos, em Santa Cruz,
Lagoa, a exposição de fotografia
“A depressão na objetiva de um
fotógrafo”.

São 20 as fotografias expostas,
acompanhadas de uma pequena
frase, "A depressão é.." e "A de-
pressão não é...".

São fotografias desenvolvidas
a partir do mesmo número de
frases, escritas por pessoas de
diferentes idades, género e de
diversos quadrantes da socie-
dade, em resposta ao desafio
lançado Delegação Regional dos
Açores da Ordem dos Psicólo-
gos.

Com esta iniciativa a Ordem
dos Psicólogos e a Associação
dos Fotógrafos Amadores dos
Açores pretendem combater o
estigma associado à Depressão
e contribuir para que um maior
número de pessoas procure

ajuda psicológica.
A Depressão afeta todas as

pessoas de todas as idades, de
todas as profissões, estatutos
sócio económicos e culturas em
todo o mundo e é a segunda
causa mundial de morte, por
suicídio, nos jovens com idades
entre os 15 e os 29 anos. Apesar
da realidade assustadora dos
números predomina o desco-
nhecimento sobre a doença e o
estigma associado aos proble-
mas associados à saúde psicoló-
gica.

Recorda a presidente da Dele-
gação dos Açores da Ordem dos
Psicólogos que, apesar da preva-
lência no mundo e em Portugal,
um em cada quatro portugueses
já teve ou terá Depressão du-
rante o seu ciclo de vida, preva-
lece o desconhecimento sobre a
Depressão e o estigma asso-
ciado a este e a outros proble-
mas de saúde psicológica. 

Apesar destes números serem

superiores a qualquer outra
doença registada em Portugal,
muitas pessoas têm vergonha
de procurar tratamento, ou só o
fazem tardiamente, pondo em
causa a sua recuperação.

“É necessário quebrar tabus e
começar a falar com naturali-
dade da Depressão, da mesma
forma descomplexada com que
falamos de doenças físicas,
como a diabetes ou a hiperten-
são arterial. Ela existe e não a
escolhemos ter”.

Maria da Luz Melo recorda que
muitas pessoas não procuram
tratamento ou o façam em está-
dios muito avançados da doença
tendo como consequência uma
intervenção mais prolongada e
uma maior risco de recaída.
“A doença identificada precoce-
mente tem cura e é possível me-
lhorar a qualidade de vida das
pessoas que sofrem desta
doença.

DL

Legalmente falando

O IRS de 2018, relativo aos ren-
dimentos obtidos em 2017, apre-
senta algumas mudanças com que
os contribuintes se irão deparar.

A entrega da declaração anual
será efetuada de forma automática
pela Autoridade Tributária, relativa-
mente aos pensionistas e trabalha-
dores dependentes, cabendo aos
demais preencher a sua declaração,
no novo portal das Finanças.

A título de exemplo para contri-
buintes casados ou unidos de facto,
ao acederem ao portal das finanças,
verificarão que a Autoridade Tribu-
tária irá pré-preencher os campos
relativos aos rendimentos declara-
dos pelas entidades empregadoras
e despesas comunicadas e validadas
até 15 de Fevereiro, verificando-se
ainda uma previsão da liquidação
do imposto, ou seja, ficaremos a
saber no momento se, com base na-
queles dados, se teremos que pagar
imposto ou receber a devolução.

Devem também os contribuintes
em união de facto simular qual a si-
tuação mais vantajosa fiscalmente,
pelo que podem optar por entregar
uma declaração conjunta de rendi-
mentos ou entrega em separado,
aplicando-se as condicionantes ati-
nentes à situação real de cada agre-

gado.
O aumento do número de esca-

lões trouxe a virtualidade de au-
mentar o valor  mínimo de
existência pelo qual o contribuinte
está isento de IRS.

Os profissionais liberais e proprie-
tários de alojamento local com ren-
dimentos acima dos €27 000 euros
anuais, têm de justificar despesas
correspondentes a 15% dos rendi-
mentos. Mantêm-se os coeficientes
(0,75 para a generalidade das pro-
fissões liberais e 0,35 para aloja-
mento local.

Quanto aos estudantes que estu-
dem longe do domicilio do agre-
gado familiar e que tenham que
arrendar quarto/casa, passam a
poder deduzir até 300 euros anuais
com as rendas pagas que passam a
figurar como despesas de educação,
elevando-se estas até um total de
€1.000 euros.

Na próxima edição, falaremos
sobre formas de poupar no IRS, no
que concerne às deduções que se
poderão aplicar para baixar a fatura
fiscal a pagar. 

Hélder Pimentel Medeiros
Advogado 

helderpimentelmedeiros@gmail.com

Fotos: DL

O espaço que aqui se apre-
senta resulta em parte, da neces-
sidade de melhor informar os
eleitores sobre matérias que even-
tualmente 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!

- IRS 2018 -
Principais mudanças

São 20 as fotografas expostas nesta exposição patente ao público até dia 20 de abril.

A Câmara Municipal de Lagoa foi dis-
tinguida como Entidade Dadora de San-
gue pelo serviço de Hematologia do
Hospital Divino Espírito Santo.

O certificado foi entregue pelo Secretá-
rio Regional da Saúde, Rui Gonçalves Luís,
ao Vice presidente da Câmara Municipal
da Lagoa, Ricardo Martins Mota, numa ce-
rimónia que visou assinalar o Dia Nacional
do Dador de Sangue.
Ricardo Martins Mota considera que esta

distinção é “um importante reconheci-
mento que reforça a imprescindível ne-

cessidade para a dádiva benévola de san-
gue, ato de significativo valor humano e
social, ao qual a Autarquia se associa
como promotor deste importante gesto.”

Refira-se que, esta atribuição surgiu nas
comemorações que foram promovidas
pelo Serviço de Hematologia do Hospital
do Divino Espírito Santo, que é o único
serviço certificado, com idoneidade for-
mativa para Hematologia, sendo a Câ-
mara da Lagoa um das 26 empresas/
instituições    homenageadas nesta oca-
sião.

Câmara distinguida como
Entidade Dadora de Sangue A Escola Secundária de

Lagoa recebeu os Encontros
Participativos Regionais,
onde muitos jovens partici-
param, de forma ativa, apre-
sentando diversas
propostas.

Os Encontros Participativos
permitem dinamizar a Re-
gião, tornando-se num local
de partilha, apresentação e
discussão, por parte dos ci-
dadãos.
As diversas propostas serão

avaliadas e poderão ser im-

plementadas a nível regio-
nal, contribuindo para o de-
senvolvimento da Região,
promovendo, desse modo,
uma cidadania ativa.

As sugestões apresentadas
ao Orçamento Participativo
Regional deverão ser ideias
de investimentos a realizar
nas áreas da juventude, tu-
rismo, ambiente e inclusão
social.

Para a área da Juventude,
dos 14 aos 30 anos, as ideias
apresentadas serão dedica-
das aos temas da Cidadania,

Hábitos de Vida Saudável e
Tecnologia.

Recorda uma nota da au-
tarquia que, após o encerra-
mento da votação, a 30 de
setembro, uma apresenta-
ção pública com as propos-
tas vencedoras será
realizada.

DL/CML

Encontros participativos regionais
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Grujola comemorou o seu 40º aniversário

Fundado a 11 de março de
1978, o Grujola – Grupo de Jovens
de Lagoa, acaba de assinalar o seu
40º aniversário.

O Grujola, designação abreviada
de Grupo de Jovens de Lagoa, foi
fundado no Concelho de Lagoa
por um grupo de jovens, incluindo
alguns do anterior grupo de fol-
clore de Nossa Senhora do Rosá-
rio.

Desde a sua fundação, o Grujola
tem desenvolvido atividades de
caráter recreativo, desportivo e
cultural, nomeadamente jogos,
provas desportivas, teatro e fol-
clore, tendo-se dedicado, nos últi-
mos anos, apenas ao folclore.

O Grujola tem realizado diversas
atuações em todos os Concelhos
da ilha de São Miguel, bem como
em outras ilhas, em Portugal Con-
tinental, Espanha, Madeira, Esta-
dos Unidos da América e Canadá.

O Cineteatro Lagoense foi palco
da cerimónia que assinalou os 40
anos deste grupo.

Em declarações ao Jornal Diário
da Lagoa, a presidente do grupo
realçou ser este mais um aniversá-
rio, “uma data redonda que signi-
fica todo um percurso com todas
a  alegrias, vicissitudes e tudo o
que é possível relembrar”.

Segundo Ermelinda Medeiros,
trata-se de um tempo de viragem
e de perspetivar o futuro. “Mais
que as coisas, importantes são as
pessoas, são estas que fazem e di-

namizam os grupos”, realçou a res-
ponsável à margem da sessão so-
lene comemorativa de mais este
aniversário.

Para a presidente da direção, “as
dificuldades são cada vez maiores,
uma vez que são as mesmas pes-
soas, ligadas a várias instituições e
movimentos que vão tentando re-
sistir ao tempos atuais”. 

Ermelinda Medeiros recorda as
mais de duzentas pessoas que já
passaram pelo Grujola que foram
marcando várias gerações deste
grupo lagoense, vislumbrando um
futuro risonho.

“O tempo encarrega-se quando
as coisas quando são feitas com
verdade. As raízes quando lá

estão, pode vir um grande tempo-
ral, mas se as plantas tiverem terra
firme, mantém-se e desabrocham
na primavera, e a cada primavera
há um novo renascimento, e assim
são os grupos, se forem criados na
verdade, acho que podem ter ou-
tras dinâmicas, mas a matriz está
lá, vão desenvolvendo o seu cami-
nho”, adiantou a presidente do
grupo à nossa reportagem.

Presente nesta cerimónia esteve
a presidente da Câmara Municipal
de Lagoa, Cristina Calisto, que
enalteceu a dedicação e o traba-
lho que o Grujola desempenhou,
ao longo de quatro décadas, em
prol da cultura lagoense e aço-
riana, fazendo jus a uma tradição

que nos carateriza, o folclore.
“São 40 anos, uma data com sim-

bolismo de quatro décadas de tra-
balho de um grupo de pessoas
extremamente dedicadas que pro-
movem a etnografia e a cultura, e
algo que os identifica como povo”.

A autarca deixou clara a colabo-
ração do município na manuten-
ção dos grupos que preservam a
cultura e identidade lagoense,
sendo um espelho do que se de-
seja para a Lagoa.

Segundo Cristina Calisto, “na-
quela que é uma rota de futuro, há
que se sustentável com todos os
aspetos culturais”.

A autarca diz que é preciso saber
estar em todos os planos, e inde-

pendentemente dos futuros desíg-
nios que a Lagoa poderá ter, em
outras áreas, a cultura é um ele-
mento essencial e crucial de pro-
moção do concelho”.

Na ocasião, a Presidente da Câ-
mara Municipal de Lagoa presen-
teou o grupo com a entrega de um
voto de louvor, aprovado por una-
nimidade.

De destacar ainda que, nesta ses-
são solene, foi lançado um selo
evocativo ao aniversário desta ins-
tituição.

No final da sessão houve ainda
tempo para o soprar das velas e
partir do bolo dos 40 anos de vida
do Grujola.

DL

O Cine Teatro Lagoense foi palco para as comemorações dos 40 anos do Grujola - Grupo de Jovens de Lagoa.

Ermelinda Medeiros (Presidente Grujola)  e Cristina Calisto (Presidente CML) em declarações ao Jornal Diário da Lagoa.
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Veteranos do Operário vencem torneio no Algarve

A primeira prova disputada no Algarve foi a “Taça Amizade” diante do Desportivo de Lagoa.

A Associação de Veteranos do
Clube Operário Desportivo partici-
pou, no mês de março, num Tor-
neio Triangular, realizado em
Bensafrim, no sul de Portugal Con-
tinental.

Neste Torneio participaram,
além  da equipa lagoense, os vete-
ranos do Clube Recreativo Infante
de Sagres e do Estrela Desportiva
Bensafrim.

A equipa dos Açores acabou por
vencer as duas partidas disputa-
das, 3-0 frente ao Bensafrim e 3-1
frente ao Infante Sagres, aca-
bando por alcançar o primeiro
lugar do torneio de veteranos.

O Torneio terminou com um jan-
tar convívio entre todos os partici-
pantes, na sede do Estrela
Desportiva Bensafrim. 

Mas antes, na quinta-feira, dia
15 de março, os veteranos do
Operário participaram na “Taça
Amizade”, diante do Grupo Des-
portivo de Lagoa (Algarve), que

decorreu no Estádio Municipal da
Bela Vista, no Parchal. Um encon-
tro em que os açorianos acabaram
por perder. Mas como nestes en-
contros o que menos vale é o re-
sultado, a noite terminou num
jantar convívio entre as duas equi-
pas. 

Esta deslocação ao Algarve faz
parte da política desta associação,
nomeadamente promover o inter-
câmbio e o convívio entre os
amantes do futebol.

A prova “Taça Amizade” decor-
reu no âmbito da relação institu-
cional e de proximidade existente
entre estes dois concelhos, gemi-
nados desde 2008, sendo aprovei-
tada para o estreitamento de laços
e a sã convivência na modalidade.

De realçar ainda que, nesta des-
locação, os veteranos da AVCOD,
tiveram a oportunidade de conhe-
cer melhor o sul do país, com pas-
sagens por Lagoa, Lagos, Vila do
Bispo, Sagres e Bensafrim.

DL

Além dos três encontros disputados, nesta deslocação ao Algarve, os veteranos do Operário ficaram a conhecer melhor o sul do País. Fotos: DL
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Na sua primeira deslocação aos
Estados Unidos de 14 a 20 de
março, Cristina Calisto, Presidente
da Câmara Municipal de Lagoa,
participou num Encontro
Lagoense e Cidades Irmãs na
cidade baleeira de New Bedford.
Com a edil lagoense, deslocaram-
se, a vereadora Albertina Oliveira
de Lagoa - Açores e de Lagoa do
Algarve, a vereadora Anabela
Simão e Jorge Cabrita do gabinete
de geminações.

Assim, o concelho de Lagoa, dos
Açores, representado neste evento
por Cristina Calisto, reuniu as suas
sete cidades geminadas dos EUA,
a saber, Bristol, Fall River, Dart-
mouth, Taunton, Rehoboth, New
Bedford, e Fairhaven. Associaram-
se ao encontro os autarcas e em-
presários das edilidades
mencionadas, o que dignificou o
evento.

Para Cristina Calisto esta foi uma
viagem de conhecimento e reco-
nhecimento de áreas que podere-
mos reforçar parcerias, uma
oportunidade de contacto com a
comunidade emigrante das 7 cida-
des emigrantes geminadas e por
se tratar da primeira vinda de Cris-
tina tratou-se de uma visita carre-
gada de emoções e com muita
vontade demonstrada junto dela
para investir no concelho de
Lagoa. Todos reconhecem que a
Lagoa é um sítio dos mais interes-
santes para se investir em S. Mi-
guel.

Durante este encontro, no res-
taurante Cotalimar, em New Bed-

ford, propriedade do empresário
Carlos Madeira, natural do conce-
lho de Lagoa [Água de Pau ] que
juntou 250 lagoenses, promoveu-
se através de videos, ambas as
Lagoas, a dos Açores e do Algarve,
por iniciativa do lagoense Dorva-
lino Botelho. A animação musical
foi da responsabilidade dos artis-
tas David Loureiro e Luís Cabral e
DJ David Medeiros. O Magazine
“A Praça”, o Jornal “Diário da
Lagoa”, o “Portuguese Times” de
New Bedford e “O Jornal” de Fall
River marcaram presença no
evento. Durante o jantar convívio
foi sorteada uma passagem aérea
oferecida pela Azores Airlines e
assim uma lagoense viajará para a
sua Lagoa em 2018.

O mestre de cerimonias que
muito bem dirigiu este convívio foi
o lagoense Jorge Morais. A Comis-
são organizadora foi constituída
por Maria Tomasia, RoberTo
MedeirOs, José A. Pires, Margarida
Vieira, David Loureiro, Teresa
Baganha, Jaime Rego, João Men-
des, João Tomasia e Alda Moniz e
teve o apoio incondicional de
Carlos Madeira, proprietário do
Restaurante Cotalimar que se
associou de forma generosa a este
evento em colaboração com o seu
concelho de Lagoa de onde e
natural de Agua de Pau.

Este convivio teve, por fim tam-
bem, reunir fundos para um inter-
cambio cultural a realizar no
proximo ano de 2019 entre as
Escolas de Agua de Pau-Lagoa e a
Escola Oficial Portuguesa do De
Mello Internacional Center de New

Bedford.
A visita aos Estados Unidos de

Cristina Calisto teve tambem por
fim transmitir a todos os autarcas
dos municipios irmaos de Lagoa
que novas pontes de ambito cultu-
ral e economico serao lancados em
breve.

Desta viagem de Cristina Calisto
fica um registo muito positivo da
sua visita a todos os municípios
geminados nos Estados Unidos.
Conheceu suas potencialidades e
presença lagoense em cada um
deles. Participou em Fall River, na
Portugalia Marketplace duma
Mostra de Produtos da Cerâmica
Vieira e Bonecos de Presépio da
sua Lagoa e Provas de Vinho e
Conservas de Lagoa do Algarve
com a presença da consul de Por-
tugal, do Mayor local, senadores,
escritores, empresários e muito
publico.

Cristina Calisto renovou com Fall
River os laços de amizade assi-
nando um novo e atualizado pro-
tocolo de geminação com o Mayor
Jasiel Correia. Para registo, no
momento Jasiel Correia ofereceu a
Cristina uma chave da cidade de
Fall River e esta um registo foto-
gráfico da visita de John Arruda
[primeiro Mayor portugues de Fall
River era de Santa Cruz de Lagoa],
em 1958 a Lagoa, nos Açores.

Por: RoberTo MedeirOs nos EUA

Encontro Lagoense e Cidades Irmãs em New Bedford - EUA

Nesta deslocação Cristina Calisto reuniu as sete cidades geminadas dos EUA, numa viagem que considerou ser de conhecimento e reconhecimento. Fotos: RM

Na Town Hall de Rehoboth com os autarcas em reunião.

Com Steve Contente na Fabrica de  Barcos de Jose da Ponte.

Assinatura de Protocolo de Geminação com Fairhaven.
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Trata-se de um tipo de gordura
produzida pelo organismo e pro-
veniente da alimentação que está
presente nas células e é funda-

mental para o bom funcio-
namento do organismo.

Considera-se três tipos de
colesterol, o LDL e o VLDL
classificados como “mau
colesterol” e o HDL que é
classificado de “bom       co-
lesterol”. 

O HDL (High-density lipo-
protein), é um tipo de co-
lesterol que impede o
depósito de gorduras na
parede das artérias. Re-
move a gordura dos vasos e
transporta-a para o fígado
para ser metabolizada.
“Bom colesterol”.

O LDL (Low-density lipoprotein)
e o VLDL (Very low-density lipo-
protein), transportam colesterol
para as células e facilitam a depo-
sição de gordura nos vasos. “Mau

colesterol”.
Quando os níveis de LDL e VLDL

estão elevados existe o aumento
do risco de doença coronária, en-
farte do miocárdio ou acidente
vascular cerebral. A deposição de
gordura na parede dos vasos leva
ao seu estreitamento e conse-
quente aumento de risco de even-
tos cardiovasculares, situação
conhecida na     clinica como ate-
rosclerose.

O colesterol elevado, dislipide-
mia, é responsável por cerca de
um terço de todas as doenças car-
diovasculares, em todo o mundo.
No nosso país, cerca de 68,5% dos
portugueses apresentam valores
de colesterol iguais ou superiores
ao valor de referência 190 mg/dl.
Cerca de um quarto apresentam
níveis de colesterol de risco    ele-
vado, ou seja, superiores a 240
mg/dl. 

Como por si só o colesterol ele-

vado não causa sintomas, o seu
médico pode pedir uma análise ao
sangue para avaliar o seu perfil li-
pídico, quantidade de colesterol
no sangue, e o risco para desen-
volver doença cardiovascular.

O risco para desenvolver doença
cardiovascular está aumentado
em pessoas hipertensas, diabéti-
cas, obesas, com alimentação de-
sequilibrada, hábitos tabágicos,
consumo excessivo de álcool,
stress e com fatores hereditários.

Para controlo dos níveis de coles-
terol e considerando que este é,
em grande parte, produzido pelo
organismo e que por fatores here-
ditários algumas pessoas têm ten-
dência a produzir níveis mais altos
torna-se fundamental modificar
estilos de vida.

Adira a uma alimentação saudá-
vel, consuma gorduras insatura-
das, que pode        encontrar no
azeite, peixes e amêndoas, por

exemplo, este tipo de gorduras
promovem a produção do HDL, o
bom colesterol. Evite o consumo
de gorduras saturadas e não abuse
do sal.

Pratique exercício físico, ema-
greça se tiver excesso de peso, se
fuma, deixe de fumar.

Para além de adotar um estilo de
vida    saudável o seu médico po-
derá prescrever medicação para
controlo do colesterol. Fá-lo-á
tendo em conta os fatores de risco
que possa apresentar. 

A medicação ajuda a prevenir o
desenvolvimento da doença arte-
rial e a estabilizar lesões precoces
das artérias, as lesões obstrutivas
já existentes, podem reverter.

Relembro que o cumprimento do
regime terapêutico instituído pelo
seu médico é fundamental na efi-
cácia do tratamento.

Dr. João Martins de Sousa
Delegado de Saúde de Lagoa

COLESTEROL

“Desporto  é uma escola de solidariedade e equidade”

A Cidade de Lagoa recebeu o
IV Seminário dos Municípios Ami-
gos do Desporto, uma iniciativa
nacional que foi preparada pela
Câmara Municipal de Lagoa em
parceria com a plataforma Cidade
Social, cuja missão passa pela pro-
moção e partilha de boas práticas
e experiências de municípios
nacionais, com a finalidade de
melhorar a sua intervenção nas
áreas da educação, da juventude e
do desporto.

É neste contexto que se enqua-
dra o programa “Município Amigo
do Desporto”, ao qual Lagoa ade-
riu em 2017. Os seus principais
objetivos consistem no reconheci-
mento dos modelos de interven-
ção para o desenvolvimento
desportivo e dos resultados obti-
dos, tendo em vista a partilha de
boas práticas, de benchmarking e
de formação.

Falando no âmbito do seminá-
rio, o Vice-presidente da Câmara
Municipal de Lagoa defendeu que
o “desporto é uma escola de soli-
dariedade e equidade”.

Ricardo Martins Mota defendeu
que, através do desporto “todos
podem ser diferentes, sendo
todos iguais, e é através dele que,
“definitivamente, não se pode
aceitar que haja uns mais iguais
que outros”.

Nesta medida, o Vice-presidente
da autarquia frisou que, “a separa-
ção que se tenta fazer entre polí-
tica e o desporto é falaciosa,”
porque o desporto é a atividade
humana que mais perto se encon-
tra”, acrescentando que, “dificil-
mente encontra-se, na sociedade,
outro ambiente tão mitigador de
desigualdades como o desportivo.
Dentro de um campo, numa com-
petição aberta, todos partem
como iguais e com os mesmos

objetivos. As regras são iguais para
todos, independentemente de
onde nasceram e de como cresce-
ram. Para todos há uma oportuni-
dade ao mérito próprio – a
oportunidade de conseguir ou fa-
lhar, mas pela sua própria respon-
sabilidade”.

Ricardo Martins Mota aprovei-
tou ainda a oportunidade para
manifestar uma preocupação que
carece da colaboração de todos:
escolas, associações e clubes des-
portivos. Num contexto lagoense
onde a população é maioritaria-
mente jovem e onde existem boas
infraestruturas  desportivas, muni-
cipais e escolares,  constata-se que
existe ainda na população jovem
“problemas como o absentismo e
abandono escolar precoce, crian-
ças e adolescentes com qualifica-
ções e instrução deficiente, que
importa refletir e que necessitam
de uma política desportiva pen-

sada, de forma a que possam ter a
oportunidade de ser mais do que
uma repetição da vida dos seus
pais  ou dos seus avós, que nunca
tiveram oportunidade”, sendo o
desporto o caminho para alcançar
esta meta.

Referindo-se ao desporto esco-
lar, no contexto associativo e,
naturalmente, ao futebol, o au-
tarca lançou ainda vários desafios.
No desporto escolar, o de “encon-
trar soluções que permitam não
apenas integrar os jovens em gru-
pos funcionais e em atividades
saudáveis, mas, depois disso,
quando abandonarem os estudos,
continuar a interagir socialmente,
de forma sadia, com os seus
conterrâneos, a contribuir com o
seu valor para a comunidade e a
ajudar os que vêm a seguir”.

Nos clubes, Ricardo Martins
Mota defendeu uma integração,
não apenas financeira, mas “ideo-
lógica”, apelando à reflexão de
todos, em conjunto, “para tirar o
melhor de cada um no judo, na
patinagem, na vela, no basquete-
bol,” utilizando “as infraestruturas
desportivas solidariamente e pro-
curando sempre o melhor para os
jovens”.

O autarca referiu-se ao futebol,
afirmando que “o poder do fute-
bol tem que ser aproveitado, pois
é o “desporto-rei, o preferido da
maior parte das crianças (e dos
adultos), aquele através do qual
mais pessoas contactam com o
desporto.” E, nessa medida, é
necessário refletir sobre o papel
dos clubes de futebol do concelho
e  perceber “como servem”.

Entretanto, o executivo da Câ-

mara Municipal de Lagoa, junta-
mente com o Presidente da
Assembleia Municipal, José Dias
Pereira, e do representante do
projeto Cidade Saudável, Pedro
Mortágua Soares, hastearam a
bandeira Município Amigo do Des-
porto no jardim do edifício Paços
do Concelho. Uma cerimónia que
contou também com a presença
de instituições, associações e clu-
bes desportivos da Lagoa.

Na ocasião, Ricardo Martins
Mota, Vice-presidente da autar-
quia lagoense e responsável pela
área do desporto, salientou que,
“o hastear desta bandeira é sím-
bolo do trabalho que tem sido
concretizado por todas as institui-
ções, associações e clubes” ali pre-
sentes, em parceria com Juntas de
freguesia e Câmara Municipal. Um
trabalho que “envolve o desporto
e todas as modalidades desde a
pesca desportiva até ao futebol.”
O autarca acrescentou, igual-
mente, que a bandeira Município
Amigo do Desporto simboliza tam-
bém “o compromisso que todos
têm para com o desporto para
proporcionar o alargamento da
prática desportiva neste concelho,
para que se possa ter uma popu-
lação saudável, integrada e feliz.”

Refira-se que, esta iniciativa de-
correu no âmbito do IV Seminário
Município Amigo do Desporto que
decorreu no passado fim-de-se-
mana e que juntou autarcas, téc-
nicos e representantes de
instituições, associações e clubes
desportivos para refletir sobre o
desporto.

DL/CML
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“Lagoa Stage” abriu edição 53
do Azores Airlines Rallye

A especial de classifica-
ção “Lagoa Stage” abriu o
Azores Airlines Rallye, edi-
ção 53 que foi ganha pelo
piloto russo Alexey Lukya-
nuk. Aos 37 anos, venceu fi-
nalmente o Azores Airlines
Rallye, ao volante do Ford
Fiesta R5.

O piloto russo foi o mais
rápido em seis das 15 classi-
ficativas, quase sempre à
frente da concorrência mais
direta.

A especial “Lagoa Stage”
foi uma prova que trouxe
muitos aficionados do des-
porto automóvel até à zona
do Tecnoparque para assis-

tir a esta especial.
Fonte da Câmara Munici-

pal de Lagoa recorda que a
prova organizada pelo
Grupo Desportivo Comercial
contou, neste caso, com o
apoio da autarquia.

O Vice presidente da Câ-
mara Municipal de Lagoa e
responsável pela área do
desporto, considera que,
“esta iniciativa, pela dinâ-
mica que constatou e que
traz à cidade pilotos e
amantes deste tipo de des-
porto oriundos dos mais
diferentes países, certa-
mente contribui para o de-
senvolvimento do concelho,
em áreas tidas como cru-

ciais, desde logo o turismo e
a economia, contribuindo
para a promoção da Lagoa a
nível nacional e internacio-
nal. 

De salientar, pela negativa,
a ausência do público à pas-
sagem da maioria dos pilo-
tos do Campeonato dos
Açores e do Campeonato de
Portugal de Ralis, que aca-
baram por fazer esta espe-
cial praticamente sem
público. A maioria das pes-
soas abandonou o local
quando apenas cerca de
metade dos concorrentes
tinha concluído a especial.

Passagem dos pilotos já com o recinto praticamente sem público. Foto: DL

Érica Vital, atleta do Centro de Karaté
de Lagoa, venceu o primeiro lugar da
categoria Kumite Feminino Júnior de +61
quilos, da III Liga Olímpica da Federação
Nacional de Karaté, que decorreu no
passado dia 24 de março, em Gondomar.

A competição decorreu no Pavilhão Mu-
nicipal de Fânzeres, em Gondomar, que
recebeu centenas de competidores das
mais diversas categorias e associações
para participarem nesta competição.

Na III Liga Olímpica da Federação Nacio-
nal de Karaté, participaram os atletas aço-
rianos: Miguel Pereira (CKSR), André
Garcia, Daniela Reis, Gonçalo Van-Zeller,
Pedro Xavier, Maria Oliveira (CKSAH) e

Érica Vital (Centro de Karaté de Lagoa). Os
competidores micaelenses e terceirenses
foram acompanhados pelos técnicos Nel-
son Rego, João Castro e Cátia Lobão.

Uma nota da autarquia congratula este
feito, sendo que o Vice presidente da
Câmara Municipal de Lagoa manifesta
orgulho pelo título alcançado e, por mais
uma vez, o Centro de Karaté promover o
nome da Lagoa –Açores a nível nacional,
desta vez, em Gondomar, sendo um exem-
plo a seguir naquilo que se pretende para
a formação de crianças, jovens e adultos,
com reflexos claros no alcance de bons
resultados e de mérito desportivo dos
seus atletas.

Karaté - Atleta lagoense
conquista primeiro lugar 

Érica Vital no pódio na categoria Kumite Feminino Júnior de +61

A Presidente da Câmara Munici-
pal de Lagoa, Cristina Calisto, quer
uma via ciclável que permita a liga-
ção entre as três cidades da ilha:
Ponta Delgada, Ribeira Grande e
Lagoa.
A autarca considera que, a sua con-

cretização é garante da sustentabi-
lidade futura daquilo que se
pretende para o concelho de Lagoa
e, em geral, para a ilha de S. Miguel
em termos ambientais e até turís-
tico, numa ótica de redução de car-
bono pelo uso reduzido do
automóvel, e também de promoção
de estilos de vida.

Por outro lado, é também um de-
safio que pode constituir uma
forma de promoção turística das
três cidades, podendo contribuir
para um maior afluência de turistas
nas mesmas, através de bicicleta ou
mesmo a pé contatando direta-
mente com aquilo que as três cida-
des de melhor oferecem.”

O desafio lançado surge aquando

a receção da aprovação da candida-
tura Açores 2020 para a construção
da ciclovia da Cidade de Lagoa,
entre o Portinho de S. Pedro e o
Largo do Cruzeiro, num valor que
orça cerca de 908 mil euros. Trata-
se de um projeto que vem a contri-
buir para a mobilidade urbana
sustentável, tendo como principal
objetivo criar uma alternativa ao
transporte rodoviário tradicional no
centro da cidade de Lagoa.

Refere uma nota da autarquia que,
a ciclovia a ser construída ficará lo-
calizada em zona habitacional, bem
como zona industrial e comercial,
entre outros equipamentos públi-
cos e privados com fluxos de pes-
soas.

O propósito da sua construção
passa também por fazer com que
mais pessoas passem a usar meios
de transporte como bicicleta e a pé,
bem como conciliar o uso de modos
de transporte coletivo de passagei-
ros, em substituição de automóveis.

Cristina Calisto quer via
ciclável de ligação entre as
três cidades micaelenses

Foto: CKL

A Câmara Municipal de Lagoa,
na receção de atletas das equi-
pas de voleibol que disputaram
o Torneio Comemorativo dos
100 anos de Voleibol – XXIV Tor-
neio Centenário, realizou um
peddy paper para uma melhor
divulgação da Vila de Água de
Pau junto dos mesmos.
Através do peddy paper, 82 atle-

tas de 7 equipas participantes,
com idades compreendidas
entre os 14 e 16 anos, tiveram a
oportunidade de conhecer patri-
mónio local pauense, nomeada-
mente a Casa do Pescador, a
Mercearia Central-Casa Tradicio-
nal, os tanques das lavadeiras, o
núcleo museológico existente na
junta de freguesia de Água de
Pau e a Ermida de N. Sra. do
Monte. Conheceram assim aspe-
tos culturais e vivências que ca-
raterizaram o povo pauense
noutros tempos e que fazem
partem de sua identidade cultu-

ral. No final, e na Ermida de N.
Sra. do Monte, os atletas decla-
maram um poema do ilustre
pauense Manuel Augusto de
Amaral, designado a “Lavadeira”.

Para o Vice-presidente da au-
tarquia e responsável pela área
desporto, “esta iniciativa tam-
bém mostra a transversalidade
que o desporto tem com outras
áreas tidas como essenciais para
o desenvolvimento da Lagoa, no-
meadamente cultura e turismo,
contribuindo também para o de-
senvolvimento económico, tra-
zendo também uma dinâmica
diferente à habitual na freguesia
de Água de Pau.” Nesta medida,
deixa uma palavra de reconheci-
mento e agradecimento a todas
as entidades e associações que
se associaram à mesma, desde
logo à Casa de Povo de Água de
Pau, Junta de Freguesia e do
grupo de Escoteiros de Água de
Pau. Uma colaboração que, no
seu entender, “é fundamental e

benéfica para promover o me-
lhor que Água de Pau tem e que,
claramente, manifesta o espirito
acolhedor e de entre ajuda do
povo pauense”.

Refira-se que, ainda no âmbito
da receção e apoio ao Torneio
Comemorativo dos 100 anos de
Voleibol, a Câmara Municipal de
Lagoa organizou, no dia 28 de
março, um passeio pedestre à
Janela de Inferno com os atletas
participantes. Neste mesmo dia,
e como forma de promover esta
modalidade desportiva, 30 crian-
ças que frequentam o Centro de
Atividades de Tempos Livres de
Lagoa tiveram a oportunidade de
praticar voleibol no pavilhão da
Escola Básica e Integrada de
Água de Pau. Uma forma de
incentivar os mais novos para a
importância da prática do des-
porto para o alcance de uma vida
saudável.

DL/CML

Peddy Paper leva atletas do Torneio
Centenário de Voleibol a conhecer a

Vila de Água de Pau
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Atividade da PSP NECROLOGIA
Freguesia de Nª Sª do Rosário

Maria de Lurdes
Nasceu: 05-01-1923
Faleceu: 08-03-2018

No âmbito da atividade po-
licial    recordamos, neste qua-
dro, algumas das ações
desenvolvidas pelos elementos
da Esquadra da PSP de Lagoa, e
divulgada através do relatório
diário do Comando Regional da
PSP.

Ressalvamos que estes são
dados que não refletem a tota-
lidade da atividade dos elemen-
tos desta esquadra.

05MAR2018 – Foi detido, um
homem, de 40 anos de idade,
por condução de veículo, sob a
influência de álcool, com uma
TAS de 1.78 g/l. Nesta mesma
data foi detido, um homem, de
33 anos de idade, por condução
de veículo, sem habilitação
legal. 
No mesmo dia, foi ainda detido

por tráfico de estupefacientes,
um homem, de 24 anos de
idade, tendo sido apreendidas
45 doses de haxixe.

08MAR2018 - Foi detido, um
indivíduo do sexo masculino, de
46 anos de idade, por resistên-
cia e coação sobre funcionário
público/Agressão/Ameaças.

09MAR2018 - Foi detido por
violência doméstica, um
homem, de 52 anos de idade,
após ter agredido a  cônjuge.

16MAR2018 - Foi realizada
uma operação de fiscalização
rodoviária, tendo sido fiscaliza-
dos 127 veículos; detidos, dois
homens, de 36 e 45 anos de
idade, por condução de veículo,
sob a influência de álcool, com
as TAS de 1.47 e 1.37 g/l, respe-
tivamente e detetadas 08     in-
frações de natureza
contraordenacional, das quais
por condução de veículo sob a
influência de álcool e falta de
documentos.

20MAR2018 - Foi detido por
desobediência, um homem, de
54 anos de idade, após ter sido
intercetado a conduzir um veí-
culo, com a carta de condução
aprendida. 

26MAR2018 - Foi detido, um
homem, de 62 anos de idade,
por condução de um veículo,
sob a influência de álcool, com
uma TAS de 1.41 g/l.

Freguesia da Ribeira Chã

Hermano Luis Pacheco
Nasceu: 06-07-1923
Faleceu: 10-03-2018

Freguesia do Cabouco

Maria Carolina Costa
Nasceu: 29-06-1934
Faleceu: 14-03-2018

Freguesia da Ribeira Chã

Manuel Pacheco
Nasceu: 29-04-1930
Faleceu: 26-03-2018

Freguesia de Nª Sª do Rosário

José Cerqueirade Sousa
Nasceu: 07-01-1935
Faleceu: 28-03-2018
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Já era noite, quando cheguei a
campo. Os escuteiros ultimavam a
velada de armas: uns afinavam as
guitarras, outros cantarolavam os
cânticos e os mais velhos estavam
a terminar de lavar a louça do jan-
tar… todos atarefados para prepa-
rar o terreno, o melhor possível,
para acolherem os familiares que
vinham participar na festa.

Entretanto, eu, também, me pre-
parava, interiormente. Andava à
procura das melhores e mais as-
sertivas palavras para dizer aos ra-
pazes e raparigas, que no dia
seguinte, iriam fazer a promessa
de escutas, quando vejo uma se-
nhora trazer uma belíssima ca-
deira, toda encerada, daquelas
que se (res)guarda para sentar as

visitas. A senhora, com um grande
sorriso nos lábios, olhou-me nos
olhos e colocou a cadeira aos
meus pés. «É pro senhor padre se
sentar», disse uma dirigente, que
estava a meu lado. «Para mim?»,
perguntei-lhe. «Sim para o se-
nhor!» respondeu-me ela.

Não queria acreditar, pois em
campo não é hábito haver cadeiras
daquelas. Olhei à minha volta,
para ver se existiam mais algumas
cadeiras, mas não encontrei, nem
daquelas nem das outras, não
havia mais nenhuma. Disse, então,
para mim próprio «Eu não me
sento ali!» Seria uma falta de res-
peito para com as pessoas que
estão no acampamento. «No en-
tanto, eu não posso ser mal agra-
decido» continuava eu a falar com

os meus botões. Fiquei inquieto,
durante alguns minutos, sem dizer
uma única palavra e sem saber o
que fazer. Quando, de repente,
lembrei-me porque estava ali e,
aliviado, encontrei a atitude cor-
reta e, melhor ainda, as palavras
certas para dizer aos aspirantes a
escuteiros.

Iniciamos a vigília, cantamos, re-
fletimos, recordamos as leis e as
máximas dos escuteiros e, num
instante, como acontece quando
estamos a passar um bom mo-
mento entre amigos, como ir-
mãos, estava quase a terminar.
Mas, antes, era hora de proclamar
o Evangelho e dizer as tais palavras
que eu ainda há pouco tinha es-
tado à procura. Então, comecei
por contar o que tinha vivido por

causa da dita cadeira, explicando
o porquê de ter aceite sentar-me.

Eu estava ali em nome e no lugar
de Jesus, a cadeira não surgiu por-
que sou filho da Maria e do Ma-
nuel, nascido e criado em Santa
Clara, ou por ser alguém mais im-
portante que os outros que esta-
vam em campo e sim para alguém
igual aos demais, mas que, pelo
sacramento da ordem, recebeu a
inexplicável missão de emprestar
o corpo e alma a Jesus para Ele
estar no meio dos que n’Ele acre-
ditam. 

Se me sinto indigno de tal mis-
são? Sempre! Ou melhor, cada vez
mais, mas foi por Sua vontade,
que fui escolhido para tornar visí-
vel a sua presença no meio dos
seus seguidores. Assim acredito,

acreditam os cristãos. 
Era preciso uma cadeira espe-

cial? Não. Graças a Deus, que cada
vez mais católicos, padres e leigos,
vão redescobrindo o essencial.
Teria Jesus se sentado naquela ca-
deira, que por momento, mais pa-
recia um trono? Sim! Porque
ter-se-ia sentido, como eu,
amado! Afinal, foi um grande
gesto de amor, para com um pe-
queno sacerdote d’Aquele que nos
amou sem igual e que nos sugere,
constantemente, amar com a
mesma intensidade e gratuidade. 

Foi por amor que eu me sentei
na dita cadeira. 

Pe. Nuno Maiato

Freguesia de Velas (São Jorge)
(Trasladado para Nª Sª do Rosário)
José Manuel Moniz Melo 
Nasceu: 14-05-1947
Faleceu: 25-03-2018

Não queria sentar-me
naquela cadeira!

Freguesia de Santa Cruz

João Manuel Medeiros Vieira
Nasceu: 16-09-1965
Faleceu: 07-03-2018

Lugar da Atalhada (Rosário)

Maria Diamantina Barbosa
Nasceu: 29-05-1923
Faleceu: 09-03-2018

Freguesia do Cabouco

Natália Gomes Simas
Nasceu: 24-12-1950
Faleceu: 13-03-2018

Freguesia de Santa Cruz

Ângelo Martins Raposo da Silva
Nasceu: 08-08-1934
Faleceu: 20-03-2018

Freguesia de Nª Sª do Rosário

Maria do Rosário Tavares
Nasceu: 15-05-1929
Faleceu: 27-03-2018

Freguesia de Nª Sª do Rosário

António Rodrigues Martins
Nasceu: 04-02-1946
Faleceu: 28-03-2018
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Soluções dos passatempos.

Labirinto: Descubra o caminho correto.

Descubra as sete diferenças.

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

A vida afetiva indica a necessidade
de manter a calma necessária a uma intros-
peção, capaz de analisar as situações com
assertividade.

A nível profissional deverá ques-
tionar a motivação dos seus próprios proje-
tos e procure evitar certas afirmações por
vezes precipitadas.

Touro (21/4 a 21/5)

A vida afetiva influencia uma
tomada de decisão relativa ao casamento e
a lucidez permite romper com relações des-
gastadas ou insuportáveis.

A nível profissional terá a oportu-
nidade de retirar proveito dos aconteci-
mentos e alargar certos conhecimentos
específicos.

Gémeos (22/5 a 21/6)

A vida afetiva confere um período
de grandes emoções e paixões exacerba-
das, contudo, procure sempre ser fiel aos
seus sentimentos.

A nível profissional seja persis-
tente na obtenção de resultados concretos
e procure conselhos de pessoas mais expe-
rientes ou cultas.

Caranguejo (21/6 a 23/7)

A vida afetiva apresenta uma
grande evolução e afirmação da relação
amorosa, contudo, preste atenção à sua
família ancestral.

A nível profissional utilize mais
perspicácia em tudo o que se relacione com
negociações e em breve alcançará os seus
objetivos.

Leão (24/7 a 23/8)

A vida afetiva marca a necessi-
dade de momentos de isolamento, para
poder refletir sobre o verdadeiro sentido
dos seus relacionamentos. 

A nível profissional é fundamental
colocar de lado algumas atitudes orgulho-
sas e procure adotar uma postura mais
compreensiva.

Virgem (24/8 a 23/9)

A vida afetiva exige mais firmeza
nas suas decisões e não adie situações ine-
vitáveis. É preciso renascer e mudar positi-
vamente o destino. 

A nível profissional a conjuntura é
de avaliação pelos seus superiores, entre-
tanto, com persistência e dedicação vai
atingir os objetivos.

Balança (24/9 a 23/10)
A vida afetiva deve ser desenvol-
vida a partir de um comporta-

mento positivo, despreocupado e
fundamentado na base da igualdade.

A nível profissional as circunstân-
cias apresentam um excelente período de
realização e valorização do seu trabalho.
Avance sem medos.

Escorpião (24/10 a 22/11)

A vida afetiva anuncia novas con-
quistas que permitem expandir a relação
amorosa e poderá manifestar a dimensão
dos seus sentimentos.

A nível profissional a situação é
positiva e deverá receber de retorno o
resultado dos projetos nos quais trabalhou
afincadamente.

Sagitário (23/11 a 21/12)

A vida afetiva acusa alguma into-
lerância e incompreensão, de forma a que
terá de mudar o seu comportamento na re-
lação amorosa.

A nível profissional as novas fun-
ções ou responsabilidades deverão ser
assumidas com uma conduta muito mais
positiva e justa.

Capricórnio (22/12 a 20/1)

A vida afetiva demonstra as suas
capacidades pessoais e, confiantemente,
poderá ultrapassar certos momentos mais
dolorosos.

A nível profissional coloque as
suas metas pessoais num patamar mais am-
bicioso, aliás, nunca desista de realizar os
seus sonhos.

Aquário (21/1 a 19/2)

A vida afetiva reflete alguma insa-
tisfação, entretanto, contrarie o desconten-
tamento e não tenha medo de revelar os
sentimentos.

A nível profissional verifique com
rigor todos os trabalhos e preste mais aten-
ção às pessoas envolventes, no trabalho
quotidiano.

Peixes (20/2 a 20/3)

A vida afetiva está relacionada
com bons entendimentos familiares,
porém, deverá optar por ações harmonio-
sas e compreensíveis.

A nível profissional alguns pessoas
circundantes podem colocar em causa as
suas opiniões, mas, confiante, persista nas
suas ideias.



Grupo de Cantares de Santa Cruz
recebe, este mês de abril, na
Lagoa, Grupo de Santa Eulália
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O Grupo de Cantares de Santa
Cruz irá receber, na Lagoa, o Grupo
de Santa Eulália, o qual fará várias
atuações durante a sua passagem
pelos Açores a decorrer no próximo
mês de abril.

Assim, a 27 de abril, o grupo atuará
na Praça da República, em Santa
Cruz, sendo que dia 28, atuará na
Praça Nª Srª do Rosário, pelas 21H30.
No domingo, dia 29, será a vez de
Água de Pau receber a atução deste
grupo, pelas 17H00.

De salientar que o Grupo de Santa
Eulália está em São Miguel por inter-
médio do grupo de Cantares de Santa
Cruz, com o apoio da CML e atuará,
no âmbito do Feriado Municipal, em
três freguesias do concelho.

O Grupo de Santa Eulália foi fun-
dado a 17 de outubro de 2009, sendo
o principal objetivo com a criação
deste Grupo de Cantares a preserva-
ção das tradições e dos usos e costu-
mes da comunidade em que esta
Associação se encontra inserida. O
Grupo de Cantares surge na freguesia
de Vale Maior, concelho de Alberga-
ria-a-Velha  -Aveiro. Esta freguesia
apresenta traços rurais, que aparen-
temente são ricos em memórias e
tradições antigas.

Fonte do grupo refere que “quere-
mos promover o convívio inter-gera-
cional em que idosos, adultos, jovens
e crianças partilhem os mesmos gos-
tos e aprendam a gostar de coisas
para as quais não estavam despertas
por falta de contato, e iniciativas que

dinamizem esse fim. É assim um
segundo objectivo do Grupo de Can-
tares a promoção do convívio entre
gerações, convívio esse que se tem
perdido ao longo dos tempos”.

Faz parte do objetivo do Grupo de
Cantares a recolha, preservação e
divulgação das tradições culturais,
mas também a realização de algumas
atividades como escola de música de
instrumentos tradicionais, cantar às
janeiras, desfolhada, ciclo do milho,
e na área social uma horta.

Têm participado em vários encon-
tros de música tradicional portu-
guesa em várias regiões do País,
tendo também já editado um CD.

Na área da solidariedade têm par-
ticipado em várias ações em institui-
ções.

Pub.

O diretor executivo da Fun-
dação Abraham Salloum Bitar,
Francisco Arévalo, anunciou
que o júri da III Bienal de Lite-
ratura da Poesia Abraham Sal-
loum Bitar decidiu premiar o
livro “Soy una herida que se
deja atenuar“, assinado sob o
pseudónimo de “Joseph
Artaud”, cujo autor é o poeta
e dramaturgo Juan Martins,
filho de lagoenses, naturais de
Santa Cruz.

O júri decidiu “conferir o
prémio único instituído nas
Bases da Bienal Literária Abra-
ham Salloum Bitar aos poe-
mas Soy una herida que se
deja atenuar, pela resolução
firme da dedicação poética
que o carateriza, juntamente
com sua evidente aptidão
para vincular sugestivamente
uns aos outros as invocações

subjetivas e referenciais que
contribuem para seus poe-
mas, uma das caraterísticas
que melhor o distingue”.

A primeira edição foi con-
quistada pelo poeta Harry
Almela, de Mariara, estado de
Carabobo, com seu livro
«Contrapastoral». A segunda
edição foi conquistada por
José Canache La Rosa, do
estado de Anzoátegui, com a
coleção de poemas «El Libro
de los Sueños».

Juan Martins, dramaturgo,
escritor, crítico teatral, conta
com uma trajetória interna-
cional. Editor, destingiu-se
como crítico em diferentes
festivais de teatro latino-ame-
ricanos (Brasil, Equador e
Argentina).  

DL/JM

Filho de lagoenses vence
Prémio de Literatura


