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Jovem lagoense assina
pelo Marítimo da Madeira

Dois novos equipamentos
sociais vão surgir na Lagoa

Nuno Martins em discurso direto ao DL: “O exercício da cidadania não se
extingue, nem se pode extinguir na esfera pública ou na política”. 
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Neste momento o Instituto está a preparar a
revista desta instituição, por forma a atualizar
a história da Lagoa, com trabalhos de vários
membros desta instituição.
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Instituto Cultural Padre
João José Tavares assina-
lou o seu 10º aniversário

Lagoa recebeu
comemorações do
“Dia do Romeiro” 

Última página

Centro Social e Cultural
da Atalhada com saldo
positivo há três anos

Foto: DL
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Semana da Leitura na EBI de Água de Pau

Comemorou-se, na semana de 19 a 22
de março, a Semana da Leitura na EBI de
Água de Pau sob o tema “Liberta o leitor
que há em ti!”

No dia 19 de março, pelas 10:35, foi rea-

lizada, na biblioteca da escola, a Cerimónia
de abertura, à qual assistiu a turmas 5º C.

Mais tarde, pelas 14 horas, as turmas 8ºC
e 9ºC tiveram a oportunidade de assistir ao
filme Belle et Sébastien.

Retificação da notícia Pancake Day

No jornal do passado mês de abril, a
notícia da atividade desenvolvida pelo
Departamento de Línguas Estrangeiras,
Pancake Day, foi publicada com um lapso,
uma vez que a legenda de uma das ima-
gens (concurso de chapéus) integrou o
texto, dificultando a sua compreensão,
pelo que, voltamos a publicá-la sem o erro
então apresentado. 

Pancake Day
No dia sete de fevereiro de 2018, o De-

partamento de Línguas Estrangeiras da EBI
de Lagoa realizou a atividade Pancake Day.
Esta contou com a participação de todas as
turmas do 1º e do 2ºciclos. Os alunos di-
vertiram-se participando em corridas,
jogos, entre outras atividades, onde a pan-
queca foi a rainha!

Departamento de Línguas Estrangeiras

Terceira visita de acompanhamento ao       
projeto de empreendedorismo

Entre os dias 19 e 23 de março, decor-
reu, na EBI de Lagoa, a 12.ª edição da
Semana da Leitura 2018, tendo como lema

“Liberta o Leitor que há em ti”.
Numa semana profícua em efemérides

— Dia do Pai, Equinócio da Primavera, dias
internacionais da Felicidade e da Astrolo-

gia, dias mundiais da Ár-
vore e da Poesia, entre
outros — assistiu-se a di-
versas atividades para fes-
tejar não só a literacia da
leitura em plena comunhão
com as outras literacias,
mas também a VIDA!

A Equipa da Biblioteca
Escolar

No dia 16 de março, ti-
vemos o prazer de ter a 3ª
visita de acompanhamento
ao projeto “Educação Em-
preendedora: O      Cami-
nho do Sucesso”, com “A
Aventura do Gaspar”, coor-
denada pela docente Ma-
falda Rosa, na turma de 3.º
ano da EB1/JI Dr. José Pe-
reira Botelho da docente Li-
sete Rodrigues. Esta sessão
foi dinamizada pela forma-
dora Ana Mineiro, da
Geslearning (Gesentrepre-
neur), e com a presença de
Magda Silvestre, elemento
pertencente à Direção Re-
gional da Juventude.

Os discentes continuaram

a construção do jogo
com a ajuda preciosa
de todos os elemen-
tos presentes! 

Salienta-se que este
tipo de projeto/ativi-
dade estimula o senti-
mento de pertença e
fortalece laços alu-
nos/professor/territó-
rio; favorece o
estabelecimento de
novos contatos e
novos conhecimentos
a nível técnico e so-
cial; capacita crianças
e jovens para a atitude
e potencia o espirito
de iniciativa e a aprendiza-
gem de forma lúdica e
divertida.

A Coordenadora do
Projeto, Mafalda Rosa

Semana da leitura

Cheirar e Provar o Passado

O Departamento de Ciências Sociais e Humanas desenvolveu, durante a Semana da
Leitura, a atividade “Cheirar e provar o passado”, na
qual participaram todos os alunos da EB 2,3 Padre
João José do Amaral, com a exposição de trabalhos
alusivos ao tema.

No dia 19 de Março a Associação de Imigrantes
dos Açores (AIPA) apresentou, na Biblioteca Escolar,
a sessão “Viagem à volta da gastronomia” apresen-
tando algumas tradições gastronómicas dos seus
países de origem. A sessão terminou com a degus-
tação de iguarias locais, moçambicanas e brasileiras. 

No dia 21, pudemos ainda apreciar os dotes culi-
nários dos alunos do Curso de Formação Vocacional
que presentearam a comunidade escolar com deli-
ciosos pratos da gastronomia regional.   

Departamento de Ciências Sociais e Humanas

No dia 20 de março, pelas 8:45, a escritora Amélia Meireles esteve com os alunos do
7ºB e do 8ºB, tendo-lhes transmitido um pouco da sua história de vida e das suas obras. 

Fotos: EBI Lagoa

Pelas 9:35, estiveram presentes na escola as escritoras Cristina Quental e Mariana
Magalhães. Estas reuniram-se, no auditório, com as turmas do Pré-escolar, do 1º ano e
do Programa Sócio-Educativo, às quais contaram a história do seu livro O Ciclo do Mel.

Às 11:20, decorreu o Concurso de Francês, na biblioteca, para as turmas 8ºA e 9ºA

Na quarta-feira, 21 de março, realizou-se, pelas 10h40, o concurso trava-línguas com
os alunos dos 5ºB e 6ºA. 

Às 14 horas, o escritor Pedro Almeida Maia esteve com o 7ºA, o 8ºD e o 9ºB, tendo
falado com os alunos sobre algumas das suas obras.

No dia 22 de março, entre as 8:45 e as
10:35, foram projetadas as curtas-metra-
gens Parcialmente Nublado, O Farol, French
Roast e Geri’s Game. 

Entre as 9:30 e as 11:20, foram também
projetadas as curtas-metragens Coisas de
Pássaro, Vida Maria, La Luna e Dia e Noite.   

Às 14 horas, as turmas 8ºA e 9ºA visuali-
zaram o filme Les vacances du Petit Nicolas,
no auditório da escola.

À mesma hora, os alunos do 8ºB e do 9ºB
participaram no concurso de Francês, na bi-
blioteca.

Foi desta forma que se chegou ao fim de
uma semana dedicada à leitura.      
Ler dá-nos asas, transporta-nos para outro

universo, alimenta-nos o espírito. 
Como diz Voltaire, A leitura engrandece o

espírito.
Fotos: EBI Agua de Pau
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O Clube de Geocaching da Escola
Secundária de Lagoa participou, a convite
da Câmara Municipal de Lagoa, no pas-
sado dia sete de abril, na iniciativa des-
portiva, relativa aos Dias Mundiais: da
Atividade Física e da Saúde com Desporto.  

Esta atividade realizou-se no Campo
Municipal João Gualberto Borges Arruda
e esteve presente, em representação
deste Clube, a professora Ana Luísa
Machado.

Realizou-se, na Escola Secundária da
Lagoa, entre 14 de abril e 2 de maio, o 1º
curso de formação, certificado, para profes-
sores que lecionam em escolas dos Açores,
sobre: Geocaching – Uma ferramenta edu-
cativa. Estiveram presentes vinte professo-
res, de nove escolas da ilha de S. Miguel,
nomeadamente: de Ponta Delgada (ES
Antero de Quental, ES Domingos Rebelo, EBI
Roberto Ivens e EBI Canto da Maia), da
Lagoa (ESL), da Vila Franca (EBS), de Ponta
Garça (da EBI), da Ribeira Grande (ESRG) e
de Rabo de Peixe (EBIRP).

Participaram professores de diversas áreas
disciplinares, em particular: português, in-
glês, matemática, físico-química, ciências-
naturais, biologia, geologia, geografia,
educação física, economia educação visual.
história e agropecuária. Integrada nesta
ação formativa, realizou-se uma visita de
estudo, no concelho de Lagoa, onde os for-
mandos , para além de visitarem o     Expo-
Lab e o OVGA-Casa dos Vulcões, também
participaram num evento oficial de Geoca-
ching (GC7KPTK – Geocaching – Uma ferra-
menta educativa) e encontraram oito de
caches (de seis tipos diferentes), nomeada-
mente: as caixas tradicionais: GC7EXTT –
Lagoa Stage/Rally Lagoa e GC7DHFB – Clube
de Geocaching; a multi-cache: GC7EXU3 –
Cerâmica da Lagoa; a cache-enigma
GC5X7PC – O enigma das earthcaches Lusi-
tanas; as letter-box: GC3927V – T-Rex e
GC377T9 – Tomaz com Z e as earthcaches:
GC5MCYP – As cordas dos vulcões e

GC5P1V9 – Gemas Verdes.    
Este curso foi promovido pelo Newrónio,

centro de formação da Escola Secundária da
Lagoa, sendo sido formador o professor Luis
Filipe Machado, coordenador do Clube de
Geocaching desta escola. Esta ação de
formação vai ter, brevemente, mais duas
edições: a primeira entre 2 e67 de julho, na
Escola Secundária da Lagoa (janela forma-
tiva de julho para professores) e a segunda
na janela formativa de setembro (de 3 a 7
de setembro, na Escola Básica e Secundária
de Vila Franca do Campo).

Luis Filipe Machado e Marco Pereira

1º Curso de formação para professores sobre
Geocaching como ferramenta educativa

Associação de estudantes preocupada
com o insucesso e o abandono escolar

Clube participa em atividade 
organizada pela Câmara da Lagoa

Fotos: CGESL

A Associação de Estudantes da Escola
Secundária de Lagoa (AEESL) assinalou, no
mês de março, o Dia Nacional do Estu-
dante. O auditório da ESL foi palco de uma
cerimónia cultural e solene, representa-
tiva da participação e mobilização dos es-
tudantes lagoenses.

As comemorações iniciaram-se dia 22
com a abertura da Exposição "Uma pausa
no estudo..." seguindo-se a atuação de
Nuno Tavares.

No dia 23 teve lugar uma palestra sobre
DST's com o Lions Clube de Lagoa assim
como decorreu a sessão solene comemo-
rativa Dia Nacional do Estudante, no audi-
tório da Escola Secundária de Lagoa. 

De realçar que neste dia, antes da ses-
são solene, foi feita uma marcha de tam-
bores (manifestação pacifica) a reivindicar
algumas ideias da educação pública, como
o caso da gratuitidade dos manuais esco-
lares para todos os estudantes; por uma
redução da carga horária e remuneração
dos Estágios do Ensino Profissional; por
mais financiamento para a ESL e por
apoios extra, focados no combate ao
insucesso e ao abandono escolar.

Henrique Teodoro, presidente da Asso-
ciação de Estudantes da ESL, entende que
a educação passa um momento difícil.
“Atualmente, a educação tem um papel
preponderante na formação dos indiví-
duos enquanto cidadãos. Assim sendo, a
escola deve ser o ponto de partida no de-
senvolvimento, instrução e inserção dos
jovens na vida ativa da sociedade. No
entanto, deparamo-nos com dois grandes
problemas que comprometem o desen-
volvimento integral do estudante – Insu-
cesso e Abandono Escolar”.

O presidente da AEESL recorda que
“durante o percurso académico de um
aluno, o insucesso reflete-se num incum-
primento dos requisitos mínimos neces-
sários a uma normal progressão ao longo
da sua vida académica. Por outro lado, um
outro fator limitante da evolução do aluno
e do país reside no abandono escolar que
se verifica precocemente, durante o

ensino básico, ou posteriormente, no
secundário. Assim sendo, não podem o
meio envolvente e a família demitir-se da
completa formação do aluno e culpar ex-
clusivamente a escola pelo desinteresse
dos alunos pela sua vida escolar e pela
falta de preparação para a vida ativa na
sociedade. Urge então promover a inter-
ligação escola/meio envolvente, englo-
bando neste não só o poder local, mas
também as empresas e instituições, com
o objetivo de fomentar a vertente prática,
criando projetos e atividades com os mais
diversos interesses. Não podemos negar
também a importância da escola nesta
realidade. O empenho e a motivação dos
alunos, o interesse e a formação dos pro-
fessores são fatores determinantes na
vida escolar e, consequentemente, no
combate ao insucesso e ao abandono”. 

Não esquecendo de quem leciona, Hen-
rique Teodoro entende que, “se, por um
lado, é importante que o aluno se sinta
envolvido e feliz no local onde aprende,
por outro lado, é também relevante que
o professor se sinta estimulado no local
onde ensina”.

Considerando que os pilares da educa-
ção são o aluno, a escola, a família e a
sociedade, “consideramos que estes qua-
tro vetores devem estar em perfeita har-
monia, agindo em conjunto de forma a
combater estes dois problemas, e nós, em
quanto Associação de Estudantes estamos
atentos e assumimos o compromisso de
combater estes dois problemas que os
estudantes e a educação, atualmente
enfrentam. Aproveito este momento, para
dar-vos em primeira mão uma boa e enri-
quecedora notícia que, decerto irá ser
muito benéfica para a nossa escola e para
os nossos estudantes. A nossa Associação
está a trabalhar e irá, brevemente, imple-
mentar um projeto na nossa escola que
visa a motivação dos estudantes através
de uma conversa de aluno para aluno,
uma conversa cara a cara, livre, espontâ-
nea e sobretudo de jovem para jovem”,
disse.

DL

Fotos: AEESLAlgumas imagens das comemorações do Dia do Estudante.
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Dois novos equipamentos sociais
vão surgir na Lagoa

O concelho de Lagoa vai
passar a dispor de dois novos
equipamentos sociais, nomea-
damente um Centro de Ativida-
des Ocupacionais (CAO) e um
Lar Residencial, cujos projetos
foram apresentados, esta
quarta-feira, dia 11 de abril, na
igreja do Convento dos Francis-
canos, numa      cerimónia que
contou com a presença do Pre-
sidente do Governo Regional
dos Açores e que aconteceu em
dia de feriado municipal.

O CAO e o Lar Residencial para
pessoas com deficiência são pro-
jetos que estão sob gestão da
Santa Casa da Misericórdia de
Santo     António de Lagoa.

Esta será uma obra que se ma-
terializará na reabilitação e
adaptação de um edifício exis-
tente na Quinta da Quintã, na
freguesia de Santa Cruz, que de-
pois de requalificado irá dar
lugar a duas valências, designa-
damente o Centro de Atividades
Ocupacionais e um Lar Residen-
cial, com uma capacidade para
30 e 18 utentes, respetiva-
mente.

Falando na apresentação do
projeto, a Provedora da Santa
Casa da Misericórdia de Santo
António adiantou que esta
intensão já era um desejo de há
muito. “Estes são projetos de ca-
rater prioritário e que visam au-
xiliar os cidadãos, pessoas
plenas de direitos, e cuja dife-
rença não retira direitos”.

Cristina Calisto recordou a data
da fundação da Misericórdia, 12
de janeiro de 2001, sendo que,
em relação ao CAO, trata-se de
um projeto que consta desde o
primeiro plano de atividades
desta IPSS.

“A Santa Casa tem estado
atenta às necessidades e proble-
mas dos lagoenses, sobretudo

das crianças, dos idosos e dos
mais carenciados, através dos
serviços que presta diariamente
nas suas valências”, recordou.

Segundo a Provedora, “nestes
17 anos, o lar de jovens já aco-
lheu 70 jovens, no centro de
convivo em Santa Cruz e Água
de Pau, já foram acolhidos cerca
de 100 idosos, o ATL em Santa
Cruz já acolheu 98 crianças, o lar
de idosos, aberto desde 2008, já
contou com total de 81 residen-
tes. A unidade de cuidados con-
tinuados do lar conta com 8
utentes, o banco alimentar
abrangeu 309 famílias, corres-
pondentes a 1200 pessoas e a
loja solidaria serve 300 famílias,
o equivalente a 1550 pessoas”.

Cristina Calisto, Provedora da
Misericórdia da Lagoa há seis
anos, diz que tem sido um desa-
fio enriquecedor.

Falando igualmente na apre-
sentação dos projetos, o Presi-
dente do Governo dos Açores
salientou que o objetivo do
investimento do executivo em
infraestruturas deste género
passa por, a partir destes equi-
pamentos sociais, criar as condi-
ções para que os seus utentes
“sejam cidadãos açorianos de
pleno direito, no fundo, para a
sua integração plena na socie-

dade”.
Trata-se de um investimento

de cerca de três milhões de
euros, onde será criada meia
centena de vagas, das quais 30
no âmbito do Centro de Ativida-
des Ocupacionais e 18 no Lar
Residencial, colmatando a ca-
rência que existia no concelho
nestas valências.

Vasco Cordeiro frisou que o
Centro de Atividades Ocupacio-
nais e o Lar Residencial, que
serão construídos na Lagoa,
inserem-se numa política que se
estende a todas as ilhas dos Aço-
res de reforço e de requalifica-
ção de infraestruturas desta
natureza, a qual permitiu que,
em 2017, fossem apoiados cerca
de 800 Açorianos.

O governante adiantou ainda
que estas intervenções são mais
um passo para garantir que até
2020, haja uma capacidade
instalada que se adeque há
necessidade existente, que
passa por criar ou requalificar
cerca de 250 vagas.

Os projetos em causa já deram
entrada na Câmara Municipal de
Lagoa para o devido licencia-
mento.

DL

ENXAQUECA

Estima-se que 8 a 15% dos cida-
dãos dos países ocidentais sofrem
de enxaqueca.  Em Portugal e
segundo um estudo de prevalência
de 2017, os números rondam os
16% da população. Esta é conside-
rada a 10ª doença mais incapaci-
tante do mundo pois os sintomas
impedem frequentemente o traba-
lho ou o estudo.

A enxaqueca é um tipo de dor de
cabeça crónica que se caracteriza
por episódios de dor pulsátil. Esta
dor pode variar de intensidade
entre moderada a intensa e tende a
localizar-se num dos lados da
cabeça. As crises podem durar entre
4 a 72 horas.

Consideram-se 2 tipos de enxa-
queca, com aura ou “clássica”, e
sem aura ou “simples”. Entende-se
por aura o fenômeno neurológico
que inclui alterações visuais, que
geralmente ocorrem poucos minu-
tos antes de surgir a dor.  Mais fre-
quentes são as enxaquecas sem
aura que não desencadeiam este
tipo de alterações.  

Apesar de não existir ainda uma
explicação para ocorrência de todos
os sinais e sintomas associados á
enxaqueca, aceita-se que estes são
provocados por processos cerebrais
que se traduzem na excitação ou
depressão de células, dilatação de
artérias e libertação de substâncias
químicas. 

São apontadas diversas causas
desde genéticas, a flutuações hor-
monais, contracetivos orais, pe-
ríodo menstrual, stress, privação de
substâncias como o café, alterações
do padrão do sono, jejum prolon-
gado, ingestão de álcool, gorduras,
chocolates e outros alimentos que
podem desencadear uma crise. 

O quadro clinico carateriza-se por:
dor intensa e pulsátil, usualmente
apenas num dos lados da cabeça;
náusea e vômitos; sensibilidade à
luz e ao som; irritabilidade e mau
humor; incapacidade para realiza-
ção de atividades quotidianas; fenó-
menos neurológicos transitórios
como alterações da fala, da perce-
ção e dormência em algumas áreas
do corpo.

A enxaqueca pode agravar-se com
a luminosidade, ruido, esforço
físico, entre outros.

O diagnostico é feito com base
nas queixas verbalizadas na entre-
vista clinica e exame físico. O
médico pode pedir exames comple-
mentares de diagnostico como por
exemplo uma TAC (tomografia axial
computorizada), para diagnostico
diferencial, se achar necessário.

A prevenção é fundamental por
isso os fatores desencadeantes
devem ser evitados e podem ser
prescritos medicamentos preventi-
vos pelo que deve consultar o seu
médico.

Uma vez instalada a crise a vitima
deve procurar um local sossegado,
escuro e sem ruido. Algumas pes-
soas sentem alivio ao exercer pres-
são na zona que dói, colocar frio no
local da dor.

Os medicamentos prescritos para
o tratamento da enxaqueca são,
normalmente, os triptanos, ergota-
minas e analgésicos que devem ser
tomados segundo indicação mé-
dica. 

Alerto para o uso indiscriminado
de analgésicos, pois pode originar
problemas graves de saúde!

Dr. João Martins de Sousa
Delegado de Saúde de Lagoa

Fotos:  DL

A apresentação do projeto decorreu na Igreja do Convento dos Franciscanos, na Lagoa.

Edifício da Quinta da Quintã que será requalificado.



Diário da Lagoa  |  maio 2018 REPORTAGEM Página 07

Centro Social e Cultural da Atalhada com saldo positivo

Diário da Lagoa (DL): O Centro
Social e Cultural da Atalhada tem
vindo a demonstrar, nos últimos
anos, uma dinâmica e vitalidade
diferente da que a comunidade
lagoense estava habituada. Isto
deve-se a quê?

Nuno Martins (NM): A nossa ins-
tituição sempre foi uma das mais
dinâmicas e das maiores do conce-
lho. Em 2014, quando fomos elei-
tos, a situação financeira não era
a mais favorável e éramos do en-
tendimento que havia a necessi-
dade de uma grande
reestruturação e modernização
nos serviços, mas também uma
maior necessidade de participação
da instituição no processo de de-
senvolvimento económico, social
e cultural da Lagoa. A Direção era
da opinião que, pela nossa dimen-
são concelhia, teríamos uma res-
ponsabilidade acrescida neste
sentido. Pessoalmente, sou da opi-
nião que devemos abandonar o
paradigma de que devem ser as
entidades públicas a fazer tudo -
todos somos cidadãos e temos
responsabilidade no desenvolvi-
mento da nossa terra; o exercício
da cidadania não se extingue, nem
se pode extinguir na esfera pública
ou na política.

DL: Este trabalho consubstancia-
se em quê?

NM: Começo por falar do mais
óbvio, a situação económica e
financeira. Quando tomamos
posse, existiam dificuldades finan-
ceiras e em termos de sustentabi-
lidade económica o Centro Social
e Cultural da Atalhada não se
encontrava bem. Nos três exercí-
cios económicos do nosso man-
dato, pelas políticas internas e
gestão corrente diária consegui-
mos inverter esta tendência reces-
siva, apresentando contas com
resultados líquidos positivos, que
permitiram estabilizar a situação.
Em linguagem corrente, isto signi-

fica que obtivemos lucros em
todos os anos do nosso mandato.
Além disso, mas também porque
estavam consolidadas as contas, o
Centro Social e Cultural da Ata-
lhada conseguiu realizar ativida-
des sociais, culturais e de
entretenimento de média e
grande dimensão e afirmar-se
como um importante agente de
desenvolvimento, com eventos
como a Feira de Economia Solidá-
ria ÍSOS e com a Aldeia de Natal.

DL: A Aldeia de Natal foi, sem
dúvida, um grande evento, em
especial coroado com o Recorde
do Guinness...

NM: Sem sombra de dúvida, o
evento da Aldeia de Natal foi um
grande evento e a tentativa de
bater um recorde do Guinness foi
um momento muito especial.
Aliás, estou em crer que, neste
momento, o Centro Social e Cultu-
ral da Atalhada é o único detentor
de um recorde mundial certificado
por uma entidade internacional
como o Guinness World Records
nos Açores. Bem sei que muitas
foram as críticas de um determi-
nado setor, em minha opinião,
pseudointelectual, dizendo que os
bonecos de neve não têm nada a
ver com a nossa cultura, mas o
nosso objetivo era a promoção do
nosso evento, a participação em
massa e o entretenimento, não
fazer Cultura. E os objetivos foram
alcançados. Mas este não foi só
trabalho da direção. Embora a
ideia daí partisse, na verdade nada
seria possível sem o apoio dos
nossos patrocinadores, e especial-
mente sem o apoio, trabalho,
dinamismo e força de vontade das
nossas colaboradoras e colabora-
dores (não todos, nem em igual
medida, como acontece em todas
as instituições). É às nossas funcio-
nárias e nossos funcionários que
se deve esta mudança que se ope-
rou na instituição. São elas e eles

as verdadeiras caras do Centro
Social e Cultural da Atalhada. Pelas
nossas contas, estiveram presen-
tes na Aldeia de Natal cerca de
2000 pessoas, o que não é mau de
todo para a primeira edição de um
evento.

DL: E será para repetir? Que
outros projetos tem para este
ano?

NM: Será indubitavelmente um
evento a repetir. Traremos nova-
mente a magia do Natal aos mais
jovens este ano, mas noutro for-
mato e com muitas novidades que
a seu tempo revelaremos. Ainda
temos muitos projetos novos a
concretizar, nomeadamente a
construção do Complexo Social e
Cultural da Atalhada que se revela
fundamental para a nossa ativi-
dade e que trará aos nossos idosos
condições condignas no seu cen-
tro de convívio que carece de
obras profundas. Além disto,
aguardamos a resolução de um
processo burocrático de cedência
de um terreno para criação de
uma nova valência de cariz agroa-
limentar e de promoção turística e
de desenvolvimento de uma nova
vertente artesanal. Estamos tam-
bém em processo de apresentar
um novo projeto na área da infân-
cia e do baby sitting. Faremos
ainda o lançamento de uma nova
imagem e novos produtos da
nossa pastelaria, que participará
em feiras nacionais. Se possível,
iniciaremos ainda o processo de
certificação de qualidade de algu-
mas valências. Em termos cultu-
rais e de entretenimento,
realizaremos a 3ª Edição da Feira
de Economia Solidária ÍSOS, na
qual, se tudo correr bem, lançare-
mos uma publicação sobre artesa-
nato, e em dezembro, como já
disse, teremos a 2.ª Edição da
Aldeia de Natal.

DL: São muitos projetos para
concretizar em pouco mais de um

ano… 
NM: Sim, mas muitos deles já

estão a ser desenvolvidos desde
2016, contudo aguardamos deci-
sões quer do Governo Regional,
quer da Câmara Municipal para a
sua resolução, que cremos serem
resolvidas este ano e que estão
bem encaminhadas. A nossa
maior prioridade é o Complexo
Social - somos a maior instituição
da Lagoa em número de colabora-
dores e número de utentes e não
possuímos uma sede própria.
Além disso, as condições que
atualmente oferecemos aos nos-
sos idosos não são as melhores
possíveis e queremos que possam
conviver num espaço confortável
e mais adequado às limitações de
mobilidade que possam possuir.
Além disso, no espaço em que
será construído estaremos tam-
bém a qualificar aquela zona, uma
vez que um dos imóveis, devoluto
há muitos anos e que nos foi
doado para o efeito, apresenta
problemas com roedores. Acho de
elementar justiça que possamos
construir este edifício, que servirá
toda a comunidade.

DL: O mandato de quatro anos
da atual Direção termina em
dezembro deste ano. Vai recandi-
datar-se a Presidente?

NM: Em primeiro lugar, a lista
que apresentamos há quase 4
anos atrás não era só composta
por mim. Embora tivesse encabe-
çado todo o processo que já des-
crevi há pouco, todos os objetivos
alcançados foram concretizados
por uma equipa que devo auscul-
tar antes de confirmar qualquer
recandidatura. Como já disse a
várias pessoas, embora o volunta-
riado seja extremamente gratifi-
cante, é também absorvente e
desgastante. Ao contrário do que
se possa pensar, nenhum membro
da nossa Direção é remunerado,
embora saibamos que hoje em dia

seja difícil acreditar neste discurso,
pelas notícias que vamos lendo e
vendo nas televisões. Deslocamo-
nos nas nossas viaturas pessoais,
usamos do nosso tempo livre e,
em alguns casos, perdendo tempo
e remuneração dos seus traba-
lhos, etc… Portanto é um trabalho
difícil! Não me estou a queixar,
nem ninguém da Direção o faz,
mas não deixa de ser difícil, des-
gastante e cansativo. No entanto,
abraçamos este projeto de corpo
e alma e temos feito de tudo para
conseguirmos alcançar os objeti-
vos a que nos propusemos. Pes-
soalmente, estou em reflexão e
ouvirei os membros dos órgãos
sociais e os trabalhadores antes de
tomar uma decisão, pois um novo
projeto de 4 ano deverá ser assen-
tido por todos e da responsabili-
dade de todos - o processo de
desenvolvimento deve ser de
todos, com todos e para todos,
para ser mais sólido, sustentável e
durável. Ou seja, embora não con-
firme em absoluto, estou disponí-
vel para um novo mandato, mas
estamos a ver se reunimos todas
as condições para fazê-lo da me-
lhor forma.

Nuno Martins, Presidente do Centro Social e Cultural da Atalhada em discurso direto ao DL.

Fo
to

s: 
DL O Centro Social e Cultural

da Atalhada, nos últimos três
exercícios económicos do
atual mandato, tem obtido
lucros, revertendo a tendên-
cia recessiva da instituição,
apresentando contas com
resultados líquidos positivos,
que permitiram estabilizar a
situação financeira que se
encontrava.

Com as contas consolida-
das, o Centro Social e Cultu-
ral da Atalhada conseguiu
realizar atividades sociais,

culturais e de entreteni-
mento, de média e grande
dimensão, e afirmar-se
como um importante agente
de desenvolvimento, com
eventos como a Feira de Eco-
nomia Solidária ÍSOS e com a
Aldeia de Natal.

Nuno Martins, atual presi-
dente desta instituição
lagoense, falou ao Jornal
Diário da Lagoa, destacando
o trabalho feito e objetivos
futuros.

Algumas atividades do CSCA.
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Lagoa comemorou seis anos de elevação a cidade
A Lagoa comemorou a 11 abril,

o seu feriado municipal e celebrou
o 6º aniversário de elevação a ci-
dade.

“Somos uma cidade jovem e por
ter poucos anos, não se pode com-
parar com outras”, assume com
humildade esta posição a Presi-
dente da Câmara Municipal de
Lagoa, em entrevista ao Jornal Diá-
rio da Lagoa. Cristina Calisto
recorda que “o caminho faz-se
com pequenos passos e faz-se
caminhando”.

A autarca aponta o facto de que,
durante os últimos seis anos, tem
sido feito um trabalho de promo-
ção muito intenso do concelho, e
o resultado é o que espelha com
esperança para a Lagoa.

A edil diz-se defensora deste es-
tatuto de cidade, que acredita que
trará coisas positivas. “São eviden-
tes, aos olhos de todos, os sinais
muito positivos desta promoção”.

Cristina Calisto acredita que 2018
ser um ano muito desafiador nas
várias vertentes, desde a área des-
portiva, social, económica e cultu-
ral. 

Segundo adiantou a autarca
nesta entrevista, no âmbito de
mais este aniversário, este ano

tem que ser muito bem aprovei-
tado do ponto de vista social e
económico, existindo uma previ-
são de acontecimentos ou de
anúncios de investimentos que se
vão estender até final do ano que,
a seu tempo, serão anunciados,
dadas notas deste investimentos
no concelho. Neste âmbito,
reforça a edil que, existe há uma
relação de proximidade e de con-
fiança entre município e o investi-
dor e serão anunciados os
investimentos à medida que estes
sejam uma garantia.
Cristina Calisto recorda o já anun-

ciado Hospital Particular, cuja obra
deverá avançar muito em breve,
sendo que este investimento
exemplifica o trabalho relação
com os investidores na Lagoa e
assim será durante o ano. “O ano
de 2018 será encerrado com exce-
lentes perspetivas de desenvolvi-
mento económico na Lagoa”,
disse.

Por outro lado, o Tecnoparque é
sem dúvida a obra mais polémica
desde sempre do concelho, mas
Cristina Calisto é perentória na
reação: “não temos omeletas sem
ovos e, neste caso, houve um mo-
mento em que tinha que ser feito
o investimento naquele local, para

garantir que havia ali condições
únicas, em comparação com os
restantes concelhos da ilha, para
que os investimentos pudessem
ser feitos na Lagoa e não noutro
concelho”.

A autarca recorda
já os investimentos
feitos, caso do Par-
que de Ciência e
Tecnologia, onde
este ano arrancará
o segundo edifício,
e em breve avan-
çará o Hospital Par-
ticular. A edil diz
ainda que, em
breve, anunciará
novos investimen-
tos para aquele
local.

A Presidente do
município lagoense
diz que o mais im-
portante é trazer
riqueza económica
para o concelho,
emprego e criar
dinâmica para todo
o tecido empresa-
rial do concelho.

Outro investi-
mento há muito
desejado na Lagoa
é o Mercado Muni-
cipal que, para já,
mantém-se a
aguardar melhores
dias, até porque, a
última intenção
anunciada era a
sua construção na
zona do Tecnopar-

que, mas neste               momento,
existe um investidor privado que
está interessado no lote que lhe
era destinado, e como ainda não
foi aprovado a sua candidatura aos
fundos comunitários, a autarquia
está a fazer a análise do assunto,
nomeadamente na importância de
mais este investimento privado
para a Lagoa.

Quanto à Orla Marítima, já está
aprovado, pelos fundos comunitá-
rios, a valorização da frente marí-
tima entre a zona do Cruzeiro e o
Portinho de São Pedro, sendo que
a intenção é poder abjudicar a
obra até final do corrente ano.
Segundo a autarca, “ é uma valori-
zação que é feita à orla costeira,
potenciando esta orla para um es-
paço de lazer, para uma forma de
promover estilos de vida saudável,
destinado a uma ciclovia e um
acesso pedonal. Dotada de ilumi-
nação pública e arranjada”, reforça
Cristina Calisto, adiantando que os
lagoenses terão assim uma orla
costeira “verdadeiramente valori-
zada”.

A área social continua a ser tam-
bém uma das apostas da autar-
quia, embora neste mandato o
compromisso está assente na
dinâmica económica e no trabalho
ao nível da educação. “A educação
é o garante que as famílias pode-
rão ter condições de vida diferente
no futuro, mas sempre salvaguar-
dando o papel de estar ao lado das
famílias que ainda têm fragilidades
económicas e sociais”, recordou.

“A nossa convicção é de que, por
via do desenvolvimento econó-

mico do concelho, vai ser criado
trabalho efetivo, criadas condições
para que as famílias possam ser
mais autónomas, e também o que
se espera é que estes mecanismos
possam ir diminuindo para dar
lugar a tipo de outra situação,
nomeadamente de riqueza e qua-
lidade de vida para as famílias la-
goenses”.

Quanto às contas da autarquia,
fechado que está o ano de 2017,
só há motivo de orgulho do traba-
lho realizado, realça a Presidente
da Câmara Municipal de Lagoa.

“Atualmente existe um quadro
legislativo muito apertado que ob-
riga a sermos extremamente rigo-
rosos na gestão dos dinheiros
públicos”.

Independentemente desta rea-
lidade, a Lagoa fecha 2017 com
dados interessantes, segundo des-
taca a autarca. “Fechamos o ano
com resultados líquidos positivos
na ordem dos 250 mil euros, é o
terceiro ano consecutivo que a au-
tarquia não recorre a empréstimo
de curto prazo, temos um prazo
médio de pagamento a fornecedo-
res de 14 dias, na consolidação das
contas do município, existe uma
redução da divida a fornecedores
e, como facto principal, temos a
melhor taxa de execução do plano
plurianual do município dos últi-
mos dez anos”.

Cristina Calisto diz que estes são
indicadores financeiros que reve-
lam a forma rigorosa como é
gerida a conta do município.

DL

Várias iniciativas foram desenvolvidas para assinalar mais este aniversário.

Fotos: CML
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A Freguesia de Nossa Senhora
do Rosário comemorou os seus
425 anos a 5 de abril. No âmbito
destas comemorações, teve lugar
o hastear da bandeira na sede da
Junta de Freguesia. De seguida, o
Cine Teatro Lagoense recebeu a
sessão comemorativa, onde foram
homenageadas Instituições, com a
entregue da medalha de mérito da
freguesia. Gilberto Borges, o pre-
sidente da edilidade, diz que é
preciso dar as mãos às institui-
ções, tendo sido homenageadas,
este ano, o grupo folclórico Gru-
jola e o Agrupamento de Escotei-
ros nº96. “São duas instituições
que tem dado muito há freguesia.
São instituições que já passaram
por fazes menos boas, mas é uma
situação inerente a todas as insti-
tuições”. 

Gilberto Borges recorda que este
é mais um aniversário que pre-
tende comemorar a sua história,
duma freguesia que outrora foi
muito virada à pesca e agricultura,
depois para a indústria e agora é
uma freguesia citadina, com ativi-
dades diferentes.

“Nós sabemos que a freguesia
começou por ser uma freguesia
piscatória e de agricultura, depois
passou para uma fase de indústria,
tendo sido considerada a fregue-
sia mais industrial da ilha. Agora é
uma freguesia mais citadina, onde
estão quase 90% dos serviços cuja
atividade não pode ser a mesma
que antigamente”, realçou em en-
trevista ao Jornal Diário da Lagoa.

O autarca adianta que o objetivo
é trabalhar a freguesia no sentido
das novas tecnologias, como aliás
está a ser a aposta da própria
Câmara Municipal.

Mas com o desenvolvimento os
problemas não desaparecem, e

que por vezes são difíceis de resol-
ver. Em falta continuam grandes
obras já prometidas mas que
ainda não vieram à luz do dia,
recorda Gilberto Borges.

“Temos alguns problemas que
queremos solucionar, é o caso da
falta de emprego e da falta de
habitação, problemas que nos
preocupam no dia-a-dia e que são
difíceis de resolver. Existem obras
de grande envergadura que são
necessárias, como é o caso da
requalificação do Porto dos Car-
neiros, a Escola Padre João José
Tavares, a situação na Rocha Que-
brada, na Atalhada, que há quase
40 anos mantém-se igual, à espera
duma solução para aquela via”.

O Presidente da Junta de Fregue-
sia de Nossa Senhora do Rosário
considera serem estes pontos
essenciais para a evolução a fre-
guesia onde reconhece evolução
em termos tecnológicos, nomea-
damente no Parque Tecnológico.

Falando nesta sessão comemo-
rativa, a Presidente da Câmara de
Lagoa, destacou a posição estraté-
gica da freguesia no desenvolvi-
mento, recordando as grandes
apostas da autarquia, destacando
o Tecnoparque.

A autarca anunciou que obras
como o novo hospital ou segundo
bloco do Nonagon que irão avan-
çar em breve. 

Segundo adiantou a autarca, o
Tecnoparque reflete uma visão de
futuro, por via de investimentos
únicos que trarão mais viabilidade,
retorno económico, criação de
emprego, arrecadação de impos-
tos e novas áreas de negócio, até
à data, inexistentes na Lagoa.

Por outro lado, a obra da ciclovia
da Lagoa, com candidatura apro-
vada a fundos comunitários, que
ligará o Cruzeiro ao Portinho de

São Pedro, será para avançar ainda
este ano.

Presente nesta sessão, em repre-
sentação do presidente do
Governo dos Açores, esteve o Di-
retor Regional das Obras Publicas
e Comunicações, Frederico Sousa,
que reforçou a importância das
comemorações dos 425 anos da
freguesia, olhando para o futuro e
acompanhando a evolução dos
tempos.

Frederico Sousa disse na altura
que estes 425 anos são dignos de
aplausos, até porque o conceito
de evolução e ambição se torna-
ram prioridade na freguesia,
sendo nesta ótica que o futuro
deve ser visto.

“Há que acompanhar a evolução
os tempos, para que esta fregue-
sia seja sempre aberta para o
mundo. A evolução deve-se ao tra-
balho de um conjunto de pessoas
que diariamente batalharam para
que o seu espaço se desenvol-
vesse e para que esteja associado
aos seus habitantes”.

Frederico Sousa recordou, neste
campo, a preocupação do execu-
tivo regional na construção de
uma política proativa, impulsiona-
dora de medidas, juntamente com
instituições locais, que visam a
projeção de novos desafios, como
o caso de investimentos já anun-
ciados, existindo outras preocupa-
ções que surgem numa ótica de
melhoramento por forma a pro-
porcionar uma melhor resposta de
excelência a todos os que vivem
nas nove ilhas dos Açores.

De referir que, depois da sessão
solene, teve lugar um pequeno
concerto do Orfeão de Nª Sª do
Rosário, seguido do convívio entre
os participantes, com o partir do
bolo de aniversário.

DL

Freguesia do Rosário comemorou
o seu 425º aniversário

Homenageados pela Junta de Freguesia na sessão solene que decorreu no Cine Teatro Lagoense.

Fotos: CML

Instituto Cultural
Padre João José
Tavares celebrou 
10º aniversário

O Instituto Cultural Padre
João José Tavares acaba de assi-
nalar dez anos após a sua cria-
ção. Por forma a assinalar a data,
e ao mesmo tempo homenagear
o patrono desta instituição
lagoense, foi depositada uma gri-
nalda de flores junto ao busto do
Padre João José Tavares, locali-
zado junto à Igreja Matriz de
Santa Cruz.

Foi a 7 de abril de 2008 que,
por escritura pública, foi consti-
tuído o Instituto Cultural Padre
João José Tavares.

O patrono deste Instituto Cul-
tural nasceu a 13 de setembro de
1862, na Rua do Vigário, no seio
de uma família numerosa, João
José tinha nove irmãos, ao todo
seis rapazes e quatro raparigas.

Frequentou o liceu de Ponta
Delgada até aos 18 anos, fre-
quentando depois o Seminário
de Angra, depois de ordenado,
trabalho nos Remédios da Breta-
nha, sendo pouco tempo depois
nomeado Vigário da Igreja
Matriz de Lagoa, onde paroquiou
durante 45 anos.

Era dotado de uma cultura
vasta, com um particular gosto,
talvez por influência familiar,
pela área musical, com o seu
irmão Manuel José, fundaram a
Sociedade Filarmónica Estrela
D’Alva, ainda em atividade na fre-
guesia de Santa Cruz, e da qual
foi o seu 1º Presidente.

O Padre João José Tavares foi
também um grande apaixonado
pela História dos Açores e muito
particularmente pela História da
Lagoa.

Fruto desse trabalho deixou um
livro de legado, “A Vila da Lagoa”,
cujo lançamento já não assistiu e

que é uma obra de leitura obri-
gatória para quem quiser conhe-
cer melhor a história da Lagoa.

Pelo seu trabalho, pelas suas
pesquisas e pelo seu legado, é
considerado um dos mais impor-
tantes historiadores Micaelen-
ses. Faleceu em Santa Cruz, a 28
de fevereiro de 1933.

Rui Câmara, presidente do Ins-
tituto Cultural Padre João José
Tavares, reforça disse, ao Jornal
Diário da Lagoa, esperar que as
gerações vindouras possam tirar
proveito do trabalho que é reali-
zado por esta instituição, pelos
seus membros.

O instituto tem mais de três de-
zenas de realizados nestes últi-
mos dez anos de existência,
sendo desenvolvido principal-
mente muito trabalho de pes-
quisa. “Somos muito solicitados
sobre vários assuntos e acaba-
mos por ‘queimar a pestana’
para que para possam ser dadas
informações o mais corretas pos-
síveis”.

Segundo Rui Câmara, “neste
momento estamos a trabalhar
naquela que será a revista do ins-
tituto, que deverá ser lançada
ainda este ano, com trabalhos de
vários membros desta institui-
ção”.

Diz o Presidente do presidente
do Instituto Cultural Padre João
José Tavares que esta é uma
forma de atualizar um pouco e
aos poucos a história da Lagoa.

“Pouco se tem escrito sobre a
história da Lagoa e dai a necessi-
dade desta atualização, é preciso
estar todos dias a escrever e a
registar para deixar para as gera-
ções vindouras”.

DL

Membros do instituto no momento da homenagem. Foto: DL
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O pavilhão da Escola Secun-
dária de Lagoa foi palco de mais
um Torneio de Judo da Cidade de
Lagoa, organizado pelo Judolag –
Judo Clube de Lagoa. Tratou-se de
um torneio de regularidade que

surge por forma a assinalar o ani-
versário da elevação a Cidade.

Na edição deste ano participa-
ram cerca de uma centena de ju-
docas de sete dos clubes da ilha,
desde os escalões de Bejamins aos
Juniores, e cuja participação tem

vindo a aumentar de ano para
ano.

Fonte da organização adiantou
ao Jornal Diário da Lagoa que esta
poderá ter sido uma das maiores
participações de sempre em pro-
vas do género.

O treinador do Judolag Filipe Tei-
xeira diz que o judo continua em
grande na ilha e na Lagoa, o traba-
lho tem sido feito na aposta na for-
mação, “fazer com que as crianças
adiram à modalidade e ao nível de
resultados, não é algo que aparece
de um dia para outro, são gera-
ções que vão passando”, recordou.

Nesta entrevista, destacou ainda
os bons resultados alcançados an-
teriormente, sendo que agora ini-
cia-se outra geração, com um
trabalho de crescimento. “São jo-
vens promessas para garantirão os
bons resultados no futuro”.

O clube da Lagoa tem neste mo-
mento cerca de uma centena de
atletas federados, com a juven-
tude a aparecer cada vez mais.

Filipe Teixeira diz que, com a
muita oferta desportiva, o clube
mantém este número de atletas
pelo trabalho sério que realiza.

Por seu turno, o treinador Bruno
França recorda que o Judo faz

bem, é de resto a própria Unesco
que diz que o Judo é o desporto
mais indicado para a formação das
crianças e jovens.

Por outro lado, Nelson Santos,
vereador da Câmara de Lagoa,
adiantou que o este torneio é a
mostra da juventude e da dinami-
zação que se pretende para o con-
celho.

“É com satisfação que se vê a
adesão dos atletas como dos pais”.

Falando ao nosso Jornal após a
entrega dos prémios aos presen-
tes, Nelson Santos destacou o
facto do desporto fazer parte da
vida, sendo que a educação e o
desporto têm de estar sempre de
braços dados. “Um desporto inclu-
sivo, um desporto para todos e um
ambiente saudável é o que se pre-
tende para construir uma melhor
sociedade”.

DL

Lagoa recebeu a 7ª edição do Açores Challenge 2018
O Clube de Patinagem de Santa

Cruz – Lagoa atual campeão regio-
nal, vencedor da Taça Açores e da
Taça de São Miguel, 3º lugar na
Taça Portugal, organizou a 7.ª edi-
ção do Açores Challenge, ediçao
que contou com a presença de
cerca de uma centena de atletas.

Este torneio tem como um dos
seus principais objetivos, aumen-
tar o ritmo competitivo dos atletas
e prepará-los para as provas ofi-
ciais regionais e nacionais e que
contou, uma vez mais, com a par-
ticipação de equipas regionais e
nacionais.

O primeiro dia da prova foi desti-
nado aos escalões de Benjamins,
Infantis e Iniciados e o segundo dia
de prova para os escalões de Cade-
tes, Juvenis, Juniores e Seniores.

Este ano foram nove os clubes
que participaram, seis dos Açores
e três do território continental.

Da Associação de Patinagem de
São Miguel participaram: Clube de
Patinagem de Santa Cruz com 26
atletas, Clube de Patinagem de São
Vicente Ferreira 9 atletas, Clube
Patinagem Ribeiragrandense 10

atletas, Clube Patinagem Vila de
Capelas com 4 atletas, Academia
de Patinagem Artística dos Açores
com 12 atletas, Escola Patinagem
Ponta Delgada com 16 atletas.

Do território continental e da As-
sociação de Patinagem do Ribatejo
o Clube Estrela Verde com 6 atle-
tas, da Associação de Patinagem
de Setúbal o Clube Patinagem
Artística da Charneca da Carparica
com 9 atletas e por último da
Associação de Patinagem de
Lisboa a Associação Académica de
Patinagem de Portugal RollerSky
com 7 atletas.

Segundo o treinador do Clube de
Patinagem de Santa Cruz, “o Aço-
res Challenge é um torneio que
está a crescer não só em números
de atletas e clubes participantes
como também em divulgação e in-
teresse. Temos o exemplo do clube
RollersSky que participou no ano
passado e este ano voltou a parti-
cipar. Receber três clubes do con-
tinente para nós, Clube de
Patinagem de Santa Cruz, não só é
uma honra como também de res-
ponsabilidade e sentimento de
amizade.  

Fotos:  DL/APSM

Mais de uma centena no Torneio de Judo Cidade de Lagoa

Fo
to

s:
  D

L

Os vencedores da edição de 2018 do Açores Challenge.Foto final com alguns dos participantes no torneio. Foto:  DL



Diário da Lagoa  |  maio 2018 DESPORTO Página 11

Lagoa vai ser palco do
Campeonato da Europa em

Patinagem Artística

O mais importante
evento europeu de Patina-
gem Artística realiza-se
entre 30 de agosto e 8 de
setembro e vai ter lugar exa-
tamente na Lagoa.

Indicada pela CERS para a
organização do Campeo-
nato da Europa de Patina-
gem 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 Direção
da FPP, e de José Pires, vice-
presidente para a Patina-
gem Artística

A Cidade de Lagoa rece-
berá assim os melhores
patinadores europeus dos
escalões de Cadetes, Juve-
nis, Juniores e Seniores
entre 30 de agosto e 8 de
setembro, sendo que a com-
petição decorrerá no Pavi-
lhão da Escola Secundária
de Lagoa.

A 25 de abril decorreu a
assinatura do protocolo
entre a Federação de Pati-
nagem de Portugal, a
Câmara Municipal de Lagoa
e a Associação de Patina-
gem de São Miguel, para a
realização desta importante
prova.

Para o presidente da As-
sociação de Patinagem de
São Miguel diz que “este é
sem dúvida mais um mo-
mento histórico para a Pati-
nagem Artística Açoriana,
organizar a maior prova Eu-
ropeia de Patinagem é uma
privilégio e uma reconheci-
mento pelo trabalho desen-
volvido em prol da
Modalidade, será um mo-
mento único, um sonho
para várias gerações, que ao

longo destes anos elevaram
a modalidade a um exce-
lente nível.  

Ao Jornal Diário da Lagoa,
José Raimundo recorda que,
depois das provas dadas na
Realização da Taça de Portu-
gal de Patinagem Artística
na Lagoa e no Torneio Inter
Regiões de Hóquei em
Patins em Ponta Delgada
com organizações de exce-
lência. 

Recorde-se que este foi
um desafio lançado em
2017, ao Clube de Patina-
gem de Santa Cruz para
junto da Associação, fazer
esforços para que a prova
pudesse ser realizada na
Lagoa, desafio que foi
aceite.  

Segundo refere, a Cidade
de Lagoa tem sido a Capital
da Patinagem Artística para
os grandes eventos da mo-
dalidade, a Câmara Munici-
pal de Lagoa tem sido um
parceiro importante, desde
a primeira hora mostrou
interesse em que o Cam-
peonato da Europa fosse
realizado na Lagoa, tendo
reunido todas as condições
necessárias e acima de tudo
mostrou um grande inte-
resse em abraçar este
grande evento.  

José Raimundo destaca
que não é fácil organizar
uma prova com este
alcance, “es-
tamos a tra-
balhar neste
projecto à
praticamente
um ano, são
11 os dias que
as comitivas e
organização
permanece-
rão em São
Miguel onde

está ao nosso cuidado todas
as questões logísticas, mas
tenho a certeza que será um
desafio concretizado com
sucesso, estamos a traba-
lhar ao pormenor para não
falhar”.

O Campeonato da Europa
de Patinagem Artística tem
um custo estimado de cerca
de 50,0000€, contando a
organização com o apoio da
Câmara Municipal de Lagoa,
do Governo Regional dos
Açores e de algumas empre-
sas privadas. “É uma prova
com grande retorno econó-
mico e com grande promo-
ção do destino Açores pela
Europa fora”, recorda José
Raimundo. 

O Presidente da Associa-
ção de Patinagem de São
Miguel recorda que serão
mais de 300 atletas, treina-
dores, dirigentes e Juízes de
cerca de 17 países da
Europa, que durante 11 dias
permanecerão nos Açores.
“A este número estimamos
ainda a presença de muitos
acompanhantes de vários
países”.

Apesar de esta ser uma
prova de topo a nível euro-
peu na Patinagem Artística,
no entanto, diz estar a
APSM sempre disponível a
abraçar novos projetos para
ambas as modalidades da
Patinagem.

A Associação Juvenil do Clube Operá-
rio Desportivo (AJCOD) sagrou-se cam-
peão de São Miguel, pelo 2º ano
consecutivo, ao vencer o União Sportiva,
em jogo disputado em Ponta Delgada, não
dando qualquer hipótese ao seu adversá-
rio.

A superioridade patente pela equipa da
Lagoa nos jogos disputados contra o União
foi de tal ordem, que os resultados foram
sempre muito desequilibrados, demons-
trando, desta forma, o trabalho que tem
vindo a ser desenvolvido pelo treinador
Pedro Pereira.

Após ter vencido o Campeonato de São
Miguel, em sub18 masculinos, a AJCOD vai
agora disputar o Campeonato Regional
dos Açores, que se vai realizar em São Mi-
guel este mês de maio.

Por outro lado, terminado o Campeo-
nato de São Miguel, em basquetebol, a As-
sociação Juvenil do Clube Operário
Desportivo (AJCOD) sagrou-se igualmente
campeão, em seniores masculinos, ao
vencer todos os jogos disputados com o
seu único adversário, a equipa dos Fusei-
ros da Ribeira Grande.

Após ter vencido o Campeonato de São
Miguel, a equipa sénior da AJCOD dispu-
tou o Campeonato Regional dos Açores,
que se realizou em São Miguel, nos dias
27, 28 e 29 de abril último, onde partici-
param também os Fuseiros (2º classifi-
cado), a equipa dos Vitorinos,
representante da Associação da Ilha Ter-
ceira e a equipa do Atlético, em represen-
tação da Associação do Faial e Pico.

DL/AJCOD

AJCOD bi-campeão de São
Miguel de sub18 masculinos

José Raimundo, presidente da APSM.

Fotos:  DL

Decorreu, em abril, o campeonato re-
gional de karaté nos escalões de infantis,
iniciados e juvenis, sob a égide da Associa-
ção Açoriana de Karaté-do e Disciplinas
Associadas em parceira com a Federação
Nacional de Karaté – Portugal.

O certame acolheu 160 inscritos nas dis-
ciplinas de kata (forma) e kumite (com-
bate) e serviu de apuramento à fase
nacional dos escalões de formação, a rea-
lizar este mês de maio.

Quanto aos títulos regionais estes foram
repartidos pelos 18 clubes inscritos, tendo
o Centro de Karaté de Lagoa alcançado 1
ouro e 4 bronze.

Em Kumite, Iniciado Feminino (-30 -37 -
44), Sara Pereira conquistou o ouro e Ân-
gela Martins o bronze. Gerson Morais
conquistou também o bronze em Iniciado
Masculino.

Ainda em Kumite, mas em Juvenil Femi-
nino +55, Maria Sousa e Isabel Oliveira
foram igualmente bronze.

Entretanto, a Cidade de Lagoa recebeu
o 11º Torneio da Liberdade, em Karaté,
prova que contou igualmente para a 3ª
jornada do Campeonato de Ilha da Asso-
ciação de Karaté dos Açores, prova que
decorreu no Pavilhão da Escola Secundária
de Lagoa.

DL

CKL conquista pódio no
Regional de Karaté

Fotos:  CKL

Foto:  DL
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Atividade da PSP NECROLOGIA
Freguesia do Cabouco

Maria Elvira Tavares Pacheco
Nasceu: 17-11-1935
Faleceu: 28-04-1018

No âmbito da atividade policial    re-
cordamos, 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.

01ABR2018 - Foi detida, uma mulher,
de 20 anos de idade, por condução de
veículo, sem habilitação legal; bem como

foi detida, uma mulher, de 38 anos de
idade, por cumplicidade.

02ABR2018 - Foi detido, um homem,
de 47 anos de idade, por condução de
um veículo, sob a influência de álcool,
com uma TAS de 1.36 g/l.

12ABR2018 - Foram detidos, dois in-
divíduos do sexo masculino, de 28 e 59
anos de idade, pelos crimes de condução
sem habilitação legal para o efeito e por
cumplicidade com dolo respetivamente.

Freguesia de Nª Sª do Rosário

JMaria do Espírito Santo Andrade Ponte
Nasceu: 010-03-1938
Faleceu: 05-04-2018

Freguesia da Ribeira Chã

José caetano da Costa
Nasceu: 04-12-1930
Faleceu: 20-04-2018

Freguesia de Nª Sª do Rosário

Jaime de Andrade Barroso
Nasceu: 08-07-1943
Faleceu: 22-4-2018
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O jovem João Furtado, formado no
Operário mas atualmente nos juvenis
do Santa Clara, vai ser jogador do
Marítimo da Madeira nos próximos 2
anos, fazendo parte do plantel juniores
A, com contrato de formação despor-
tiva e mais um de opção já a nível pro-
fissional.

Os treinos que realizou recente-
mente no Funchal agradaram aos
responsáveis técnicos que avança-
ram de imediato com a intenção
da contratação já para a próxima
época.

As condições do Marítimo da
Madeira foram melhores do que o
Belenenses, Guimarães e Vitória
de Setúbal que também preten-
diam o jovem lagoense.

Recorde-se que o Marítimo está
neste momento em fase de
subida à 1ª divisão nacional de ju-
niores.

João Furtado diz sentir-se con-
fiante e acima de tudo feliz. Ao
Jornal Diário da Lagoa destaca ser

esta uma boa rampa de lançamento
para o seu futuro.

O jovem futebolista recorda que,
pelos clubes que já passou aprendeu
muito, tendo observado o alto nível das
equipas e isso chamou mais a atenção
de querer sair dos Açores. “Quero o
melhor para mim”, reforçou.

João Furtado diz que nunca recusou

as propostas de poder estar à experiên-
cia nos vários clubes que passou, ten-
tando adaptar-se ao estilo de jogo de
cada uma. “Preciso crescer a nível de
futebol”. 

Das várias propostas em cima da
mesa, o jovem lagoense escolheu o
Marítimo da Madeira porque sentiu ser
o clube que maior projeção lhe poderá
dar, destacando o facto de querer ser
jogador profissional e chegar ao
máximo na sua carreira. “O futuro dará
aquilo tudo para o qual trabalharei”. 

Nesta entrevista, João Furtado reco-
nhece que pela frente terá muito tra-
balho, até porque, segundo diz, “sem
ele não conquistamos nada, mas esta-
rei o máximo focado, humilde e com o
apoio da minha família, principalmente
os meus pais, darei o meu melhor”

Tendo como ídolo no futebol Cris-
tiano Ronaldo, o jovem futebolista João
Furtado diz não querer ser como nin-
guém apenas “quero ser eu próprio
mas tenho algumas influências em que
me possa motivar”.

DL

João Furtado assina pelo Marítimo da Madeira

A Câmara Municipal de Lagoa
levou a cabo uma campanha gra-
tuita de identificação de canídeos,
destinada aos munícipes do conce-
lho.

A campanha decorreu a entre 30
de abril e a 04 de maio.
De salientar que, cerca de 500 cães
usufruíram da campanha realizada
no passado mês de agosto, para a
identificação eletrónica e vacinação

antirrábica.
Recorde-se que a legislação em

vigor na matéria prevê que a identi-
ficação por meio eletrónico é obri-
gatória e deve ser realizada pelo
detentor do animal entre os 3 e os
6 meses de idade, sendo que o não
cumprimento é uma infração puní-
vel com coima, aplicada pela GNR,
através do Núcleo de Proteção do
Ambiente

Campanha de identificação de canídeos

A Câmara Municipal de
Lagoa apresentou a nova
imagem do Desporto do
Município, numa cerimó-
nia onde marcaram pre-
sença todos os desportos
praticados no concelho.    

Com o propósito de assi-
nalar o Dia Mundial da Ati-
vidade Física e o Dia
Mundial da Saúde, “esta
iniciativa desportiva pre-
tende, igualmente, con-
gregar todos os agentes
desportivos do concelho e
também fora da Lagoa
numa demonstração dinâ-
mica das atividades e mo-
dalidades que cada um
promove com o intuito de
apresentar e cativar a ju-
ventude lagoense a exer-
cer atividade física num
leque diversificado de mo-

dalidades desportivas
existentes na Lagoa, que
também serão apresenta-
das neste dia”.

Segundo o Vice presi-
dente da Câmara Munici-
pal de Lagoa e responsável
pela área de desporto,
com esta nova imagem, a
autarquia pretende de-
monstrar a vitalidade ao
nível da prática desportiva
e congregar os clubes em
torno de um objetivo
comum.

A nova imagem, que tra-
duz também uma métrica,
0/947 mts, tem no fundo
o objetivo de demonstrar
que é possível praticar
desporto no concelho até
ao Pico da Barrosa.

DL

Lagoa apresenta
nova imagem

para o desporto
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Soluções dos passatempos.

Labirinto: Descubra o caminho correto.

Descubra as sete diferenças.

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

A vida afetiva precisa de ações
mais criativas, inovadoras e, em certos
casos, exige mudanças profundas no rela-
cionamento amoroso.

A nível profissional atravessa um
ciclo propício para poder expressar asserti-
vamente as suas opiniões, com criatividade
e autenticidade.

Touro (21/4 a 21/5)

A vida afetiva permite afirmar a
sua relação sentimental e, com a calma
aliada à estabilidade, vivenciará grandes
êxitos amorosos.

A nível profissional o momento
marca autoconfiança e calmamente poderá
tomar decisões firmes, de forma a construir
muita estabilidade.

Gémeos (22/5 a 21/6)

A vida afetiva agitada com encon-
tros e reencontros cria oportunidades para
conviver, manifestando a multiplicidade das
suas ideias. 

A nível profissional esta fase é
ótima para participar em atividades coleti-
vas e todos os contatos terão uma impor-
tância especial.

Caranguejo (21/6 a 23/7)

A vida afetiva confere transforma-
ções profundas na relação amorosa, basea-
das na estabilidade emocional e perceção
da realidade.

A nível profissional a sua intuição
aliada à imaginação fantástica ajudará a
desenvolver trabalhos e alcançará bons re-
sultados financeiros.

Leão (24/7 a 23/8)

A vida afetiva marca um período
extremamente dinâmico repleto de entu-
siasmo, devotado à família e de forma
especial aos filhos.

A nível profissional a formação
informal é um meio apropriado para elevar
o seu nível cultural e assim alcançará posi-
ções de prestígio.

Virgem (24/8 a 23/9)

A vida afetiva depende principal-
mente da sua harmonia interior e capaci-
dade de manifestar (sem medo) os seus
sentimentos.

A nível profissional, durante este
período a sua autoconfiança está muito ele-
vada e com persistência vai reorganizar a
sua carreira.

Balança (24/9 a 23/10)

A vida afetiva permite dialogar
com alguém que lhe seja fácil   partilhar a
sua intimidade e estabelecer     relações ba-
seadas na harmonia. 

A nível profissional as suas ativida-
des exigem grande concentração, persistên-
cia e capacidade para reconhecer o
caminho a seguir.

Escorpião (24/10 a 22/11)

A vida afetiva evolui positiva-
mente a partir da comunicação adequada
(assertiva) e do uso correto da sua força
emocional.

A nível profissional as suas ideias
são apresentadas com grande convicção,
argumentação lógica e profundidade, pro-
movendo crescimento.

Sagitário (23/11 a 21/12)

A vida afetiva intensa poderá
experimentar certas instabilidades que
obriga-lhe a ter uma conduta mais tolerante
e equilibrada.

A nível profissional descobrirá
novas oportunidades, avançando rumo ao
futuro, e com preciosos apoios vai atingir os
seus objetivos.

Capricórnio (22/12 a 20/1)

A vida afetiva aponta a necessi-
dade dos casais, mais recentes, respeitarem
os espaços e a natureza de ambos os
elementos do par. 

A nível profissional é imprescindí-
vel desenvolver as atividades com dedica-
ção e flexibilidade mental, aceitando
opiniões (opostas).

Aquário (21/1 a 19/2)

A vida afetiva intensa fomenta re-
lacionamentos instáveis e atrações súbitas,
contudo, privilegie sobretudo as relações
(antigas) familiares.

A nível profissional a permuta de
pensamentos e a aquisição de conhecimen-
tos são elementos determinantes para o
progresso.

Peixes (20/2 a 20/3)

A vida afetiva exalta grandes sen-
timentos e vontade para evidenciar a sua
sensibilidade, sobretudo, em relação às
pessoas desprotegidas.

A nível profissional evitando o iso-
lamento, participando em ações solidárias,
pode fugir à rotina e concretizar os seus
sonhos.



O Rancho de Romeiros de Santa
Cruz e a própria Matriz de Lagoa
foram os anfitriões do Dia do
Romeiro que se comemorou a 15 de
abril. Do programa das comemora-
ções, após o acolhimento dos irmãos,
seguiu-se um momento de testemu-
nhos sobre a forma como decorreu a
romaria nesta Quaresma. Mais tarde
foi celebrada Eucaristia, partilhada
com a comunidade local. Após o
almoço partilhado entre os romeiros
e familiares, a tarde prosseguiu com
várias iniciativas culturais

O Mestre do Rancho de Romeiros
de Santa Cruz adianta que este con-
tinua a ser um dia muito importante
que, por ser o terceiro domingo após
a Páscoa, ainda se vive com fervor as
vivências da semana da romaria e da

própria quaresma.
Cerca de uma centena de pessoas

marcou presença nas comemora-
ções, uma adesão que, ao longo dos
anos, tem sido fraca, facto que deve-
se também às muitas atividades que
por esta altura decorrem na ilha, é
caso das Domingas do Espírito Santo
e, em muitas Paróquias, celebra-se a
procissão aos Enfermos o que,
segundo o Pe. Nuno Maiato, Diretor
Espiritual do Movimento de Romei-
ros de São Miguel, faz com que as
pessoas estejam mais dispersas que
em outras alturas do ano, isto além
dos atrativos naturais que os romei-
ros e cristãos se envolvem igual-
mente.

Um dia que continua a fazer sen-
tido porque “por poucos romeiros
que congregue é sempre uma opor-

tunidade para que esta família se
possa reencontrar de novo”.

Ao Jornal Diário da Lagoa referiu o
pároco que “há que aceitar esta rea-
lidade e tentar adaptar este dia à rea-
lidade no momento em que ele
atualmente é celebrado e vivido”.

Este dia serviu também de mote
para a abertura da Exposição Foto-
gráfica “Doações” com imagens alu-
sivas às romarias quaresmais. São
fotografias que foram doadas por
dois fotógrafos, José António Rodri-
gues e Luís Ferreira, que poderão ser
visitadas durante o habitual horário
de funcionamento da Casa do
Romeiro, em Santa Cruz, até ao início
das atividades pastorais do próximo
ano, nomeadamente 15 de outubro
de 2018.

DL

Lagoa recebeu “Dia do Romeiro”
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A equipa do Operário não
conseguiu evitar a descida ao
perder, na última jornada,
com o líder Farense, encontro
da Série E do Campeonato de
Portugal. Para garantir a ma-
nutenção, os fabris necessita-
vam de vencer e esperar que
Ideal e Estrela Vendas Novas
perdessem os respetivos
jogos, o que não aconteceu.

Na Lagoa, o Operário aca-
bou por perder por 2-3,
regressando agora ao Cam-
peonato dos Açores, após 14
anos nos nacionais.

No final do encontro o trei-
nador André Branquinho
admitiu que não foi a época
desejada, “não decorreu da
forma como o Operário habi-
tuou os sócios e assumo a res-
ponsabilidade de não ter
decorrido como pretendido”.

Segundo o técnico, “quando
caímos temos que nos levan-
tar e esta capacidade é que
vai definir o futuro do Operá-
rio”.  André Branquinho reco-
nhece que aproximam-se
tempos difíceis para a equipa
da Lagoa mas recorda que
trata-se duma instituição com
70 anos, com muita história, e
acredita que será possível
levantar o clube.

Sobre o seu futuro, o treina-
dor do Operário diz estar
disponível para continuar na
equipa da Lagoa até porque,
segundo disse, “se o Operário
se mantivesse, seria difícil o
André continuar, mas se o
Operário desce, o André está
disponível para continuar,
desde que haja entendimento
para que assim seja”. 

DL

Operário perde e não
evita a descida


