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Festas de Santo António com
três casamentos este ano

As festas de Santo António, em Santa Cruz, decorrem de 8 a 15 de junho,
voltando a realizar-se no Jardim dos Frades.
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Escola de Água de
Pau reduz para
metade o número
de alunos retidos
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Coleção Visitável
recebe Mensão Honrosa

Inaugurada a 8 de maio de 2017, um ano
depois, foram cerca de 2 mil os visitantes que
passaram por esta exposição, oriundos dos
Açores, Portugal Continental e estrangeiro.
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Espírito Santo voltou a
ser recriado no Algarve
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Desporto continua em
alta em várias frentes
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EBI ÁGUA DE PAU/ EBI DE LAGOA

Fotos: EBI Agua de Pau

Peça “Chega!”: Sónia Sousa,
Digo Rosas, Sandra Mahfuz e
A Faísca na EBI de Água de Pau
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Top Leitor

Como vem sendo hábito,

Fotos: EBI Lagoa

foram atribuídos prémios aos
alunos que requisitam mais livros na Biblioteca da EB 2,3
Padre João José do Amaral ao
longo do 2º Período.
Foram premiadas as seguintes
alunas: Inês Lopes, do 5º G, com
16 livros lidos; Inês Facha, do 6º
A, com 15 livros, e a aluna do 6º
D, Beatriz Santos, que requisitou
12 livros.
Parabéns às três leitoras e continuação de boas leituras.

Feira dos Minerais

Entre os dias 30 de abril e 4 de maio

teve lugar, na Biblioteca da EB 2, 3 Padre
João José do Amaral, a Feira dos Minerais
promovida pelo Departamento
de Matemática e Ciências da Natureza e pela Biblioteca Escolar.
Todas as turmas deste estabelecimento de ensino tiveram
oportunidade de a visitar, podendo apreciar e adquirir fósseis, peças de bijuteria ou
simplesmente minerais pouco
comuns na nossa região, permi-

A peça “Chega!”, último trabalho d' A

Faísca (Grupo de Teatro formado por alunos da Escola Secundária de Lagoa) e resultado do workshop com a atriz Sónia Sousa,
foi levada a cena na Escola Básica Integrada
de Água de Pau, no passado dia 10 de maio.
Baseada no livro Sahar, a Rapariga do
Véu, de Susana Teles Margarido, a peça
abordou várias temáticas da sociedade
atual, nomeadamente, o casamento infantil
na comunidade muçulmana e a discriminação baseada na etnia e na orientação religiosa. As diversas formas de violência,
incluindo o bullying e o cyberbullying, bem
como os estereótipos e a ignorância que os
sustenta foram sublimemente retratadas
em palco. A história de Sahar, a personagem principal, torna-se, assim, igual à de
muitas meninas que são obrigadas pelos
familiares a casar em tenra idade, sujeitas

aos desígnios de homens mais velhos que
depois as maltratam. Algumas conseguem
escapar, outras são apanhadas e muitas
vezes torturadas até á morte. Sahar (com a
ajuda de Kalilia) consegue fugir, no entanto,
continua presa: aos preconceitos, à discriminação baseada na etnia e na orientação
religiosa, a diversas formas de violência….
A assistir ao trabalhado encenado por
Sónia Sousa estiveram os alunos de algumas turmas dos 6.º, 7.º, 8.º e 9.º anos de
escolaridade que acompanharam atentamente o desenrolar da história de Sahar. Os
discursos excelentemente apresentados
pelas personagens representadas por Sónia
Sousa e Diogo Rosas geraram reações da
audiência que se manifestou contra o bullying e discriminação de que Sahar era alvo,
acabando por gritar “CHEGA!” com tantas
formas de violência!!!

tindo aos alunos alargar conhecimentos e
satisfazer a curiosidade sobre alguns dos
objetos/ minerais expostos.

8ª Feira Empreendedora

O Clube de Empreendedorismo da

EB 2, 3 Padre João José do Amaral levou
a cabo, pelo oitavo ano consecutivo, a
Feira Empreendedora, onde os nossos
mini-empreendedores mostraram que
são capazes de trabalhar como gente
grande.
O evento teve lugar na Praça do Rosário, no dia 16 de maio, e contou com a
colaboração da Câmara Municipal de
Lagoa.

Foi uma manhã muito

animada, com bancas
onde se podia encontrar
uma grande diversidade
de mercadorias elaboradas ou produzidas por
alunos, encarregados de
educação, professores,
assistentes operacionais,
instituições e associações
locais, num convívio
muito salutar entre a
escola e a comunidade
envolvente.
Esta aderiu em grande
quantidade, participando
na “festa” e motivando os
nossos alunos para continuarem a preparar o seu
futuro de forma animada
e empenhada.
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No dia 26 de abril realizou-se uma visita

de estudo à Lagoa das Furnas, onde participaram 52 alunos do clube, acompanhados
por 9 professores (alguns de outras escolas, mas que se encontravam a realizar o
curso de Geocaching para professores na
Escola Secundária de Lagoa). Logo pela
manhã, todo o grupo foi transportado em
carrinhas, gentilmente cedidas pela Câmara
Municipal de Lagoa, para o Pico de Ferro,
onde depois de uma reunião organizativa, se
iniciou o percurso/trilho da Grená. Ao longo
deste trilho, os alunos procuraram encontrar
muitas das caches existentes. Também participaram no evento CITO (“cash in, trash
out), que teve por objetivo a limpeza do
eventual lixo existente neste trilho. Veio,
felizmente, a conﬁrmar-se que o trilho
estava num ótimo estado de manutenção e
sem lixo. A participação nesta atividade permitiu aos geocachers participantes a obtenção de um souvenir virtual.
Durante esta atividade os alunos tiveram
oportunidade de encontrar caches de sete

ESL/ EDUCAÇÃO

tipos diferentes, nomeadamente: evento,
caixas tradicionais, cache letter-box, caches
enigma, multi-cache, earthcache e cachewherigo. Também tiveram a possibilidade de
“treinar” a navegação para as caches, quer
com o GPS, quer com os telefones.
Na Lagoa das Furnas, todo o grupo visitou
a maior araucária de Portugal (e uma das
maiores do mundo), visitou ainda o Centro
de Monotorização e Investigação das Furnas
(CMIF), onde aproveitou para almoçar.
Depois do almoço, foi altura de visitar a
Mata-Jardim José do Canto, onde os participantes nesta atividade, gostaram muito de
ver a maior sequoia de Portugal (e também
uma das maiores do mundo…) e conhecer a
queda-de-água do Rosal.
Durante esta visita de estudo, foi também
feita a “rodagem” do ﬁlme que este Clube se
encontra a produzir desde o mês de fevereiro do corrente ano, onde alguns alunos
foram os “ﬁgurantes”.
Luis Filipe Machado e Marco Pereira
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Visita de estudo à
Lagoa das Furnas

Página 04

Diário da Lagoa | junho 2018

LOCAL

NELAG inaugurou nova sede

OPL 2018 bate recorde

Fotos: CML

Já são conhecidas as propostas

NELAG inaugura a sua nova sede. Esta é a 5ª no seus 15 anos de existência.

Foi inaugurada, a 21 de maio,

a nova sede do NELAG – Núcleo
de Empresários da Lagoa, na rua
Dr. Filomeno da Câmara, no Edifício Polivalente de Santa Cruz.
Com vista a proporcionar um
nível superior de serviços aos
seus associados, o novo espaço
possibilita um melhor desenvolvimento das diversas atividades
propostas pelo NELAG, nomeadamente favorecendo um bom
atendimento e apoio aos empresários lagoenses.
Segundo uma nota de imprensa
da autarquia lagoense, foi com
satisfação e orgulho que, a
Câmara Municipal, se associou a
esta ocasião que promoveu a
aﬁrmação do tecido empresarial
da cidade de Lagoa. O Vice-presidente salientou o papel relevante
do Núcleo de Empresários da
Lagoa, na promoção, apoio e desenvolvimento do tecido empresarial local, traduzido pela busca
de um espaço que “permitirá
crescer em qualidade, em ser
mais e acrescentar valor ao concelho que o acolhe. A vontade de
deslocalizar a sua sede para outra
freguesia, contribui, por si só,
para um crescimento integrado
de todo o território com um reﬂexo positivo na coesão económica e social”.
De salientar que, esta é a 5ª
sede da instituição, ao longo dos
seus 15 anos de existência, demonstrando uma procura constante do melhor para os seus
associados.
O Presidente da direção do
Nelag destaca a importância da
associação no concelho. “Faz
todo o sentido a existência do

Nelag, porque a nossa preocupação é a proximidade”.
Atualmente o Nelag tem cerca
de 60 associados na mais diversas
áreas, sendo que o Núcleo apoia
empresas na área jurídica e na
formação, através de protocolos
com empresas de advogados e
com a Escola Secundária de
Lagoa, empresas de Coaching, Direção Regional de Apoio ao Investimento e à Competitividade,
entre outros.
Pedro Rodrigues realçou ainda
o facto de a Lagoa estar apostada
nas novas tecnologias e ter condições para atrair novas empresas,
desde
logo
pelo
Tecnopparque e pela sua localização, uma centralidade que garante boas condições.
Por parte da autarquia, o NELAG
poderá contar com todo o apoio,
nomeadamente com o Gabinete
de Desenvolvimento Económico
para uma ação complementar e
articulada. Disso mesmo, é exemplo, a campanha internacional
“Love You Market” através de
uma parceria com a SIMAB Sociedade Gestora de Mercados
Abastecedores, tutelada pela
“Parpública”.

Fotos: CML

Esta campanha é uma parceria
entre a Câmara Municipal de
Lagoa com a SIMAB - Sociedade
Gestora de Mercados Abastecedores, tutelada pela “Parpública”
– Participações Públicas.
Tratou-se de uma campanha
coordenada pela “World Union of
Wholesale Markets” (WUWM) da
qual a “Parpública” é membro
efetivo e que, tem como principal
intuito contribuir para a valorização e dinamização dos mercados.
No âmbito daquela que tem
sido a política atual da autarquia,
para o desenvolvimento económico e empreendedorismo local,
diversas empresas, nomeadamente 15 lojas e 11 restaurantes,
participaram na Campanha Love
Your Market, que decorreu de 24
a 27 de maio. Neste sentido, a
Câmara Municipal de Lagoa contou com o apoio do NELAG –
Núcleo de Empresários de Lagoa.
Segundo a mesma nota, com
o contributo e colaboração de
todos, esta iniciativa pretendeu
fazer da Lagoa uma das cidades
açorianas pioneiras na Campanha
Internacional Love Your Market.
DL

no âmbito do Orçamento Participativo Jovem, referentes ao ano
2018, na Lagoa. O número foi
anunciado pelo Vice-presidente da
Câmara Municipal de Lagoa.
Foram assim entregues 250 propostas que envolveram a participação de 307 jovens da Lagoa.
Ricardo Martins Mota mostrouse claramente satisfeito com os
resultados apresentados este ano
que, em seu entender, “não correspondem apenas a um número,
mais do que isso, são 250 propostas de participação cívica, num
verdadeiro exercício de dever de
cidadania da juventude lagoense.
São 307 jovens que pensaram,
projetaram e deram o seu contributo naquilo que consideram
importante, na construção e
desenvolvimento do seu concelho
em matéria de juventude, intervindo, desta forma, no poder
democrático de decisão nos investimentos municipais a realizar no
concelho.”
A terceira edição do Orçamento
Participativo Jovem -OPJ, realizada
na Lagoa, teve um aumento de
288 de jovens participantes, comparativamente ao ano anterior.
Uma percentagem que, segundo o
Vice-presidente da Câmara Municipal de Lagoa, só pode e deve orgulhar o município e que
demonstra a receptividade que a
terceira edição do Orçamento Par-

ticipativo Jovem teve nos jovens
do concelho.
O autarca lagoense referiu que,
"foi utilizado um novo modelo de
divulgação, assente na proximidade e simplicidade de uma
genuína participação. Um modelo
que envolveu 25 Instituições
recreativas, culturais e desportivas, a Escola EBI de Agua de Pau, a
Escola Secundária de Lagoa, para
além da participação de todas as
Juntas de Freguesia do Concelho."
Mais referiu que, "o OPJ é um
canal de participação e decisão da
cidadania, em que a juventude
pode, por esse meio, expressar a
sua vontade política e ter assim
um papel fulcral na melhoria da
sua comunidade e na redeﬁnição
da intervenção municipal em matéria de juventude."
De referir que, as propostas apresentadas foram analisadas por
uma equipa técnica, na segunda
fase do projeto, que selecionaram
41 propostas ﬁnalistas de jovens
lagoenses em prol do desenvolvimento e diversão das diversas freguesias do concelho, e que
demonstram o seu claro interesse,
envolvimento e preocupação em
desenvolver e melhorar o território lagoense.
A 28 de maio terminou a fase da
votação das propostas sendo que,
no próximo sábado, dia 9 de
junho, será anunciada a proposta
vencedora.
DL/CML

A apresentação decorreu no Complexo de Piscinas da Lagoa.
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Escoteiros de Água de Pau vencem concurso de Maios

1º classiﬁcado - Grupo 97 de Água de Pau.

O Grupo 97 dos Escoteiros de

Água de Pau venceu a 22ª edição
do Concurso de Maios, organizado
pela Câmara Municipal de Lagoa,
que decorreu no dia 1 de maio.
A votação foi realizada tanto
pelos membros do júri como por
parte do público, através da rede
social Facebook do município.
O Concurso de Maios contou
com mais dois participantes do
que no ano anterior, num total de
17 inscritos, sendo que, o segundo
classiﬁcado foi José António Gou-

veia Fernandes e o terceiro, Cármen Franco.
Foram avaliados a originalidade,
criatividade, estética, harmonia,
cores, formas e materiais utilizados e a mensagem subsequente
ao Maio.
A autarquia atribuiu três prémios aos melhores classiﬁcados do
Concurso de Maios, num montante global de 225,00 €, sendo
que, o primeiro prémio é de
100,00€, o segundo de 75,00€ e o
terceiro de 50,00€.
No mês de maio, existem por

2º classiﬁcado - Gouveia Fernandes.
toda a Europa tradições em que
se festeja a chegada da primavera
e o ressurgir da natureza.
As origens destas tradições remontam às festas pagãs da Roma
antiga consagradas à deusa Maia
da mitologia romana, deusa da
primavera.
Muitos destes ritos pagãos mantiveram-se ao longo dos tempos
dando origem a tradições associadas à chegada da primavera, estação que marca o ﬁm do inverno e
o despertar da natureza para uma
nova vida.

3º classiﬁcado - Carmen Franco.
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Embora um pouco esquecida, a
velha tradição dos maios continua a celebrar-se no 1º de Maio
um pouco pelas freguesias dos
Açores e na Lagoa, também não
ﬁcou esquecida, embora a participação esteja aquém de outros
anos.
Os Maios são bonecos que representam pessoas, em tamanho natural, vestidos e calçados com a
nossa roupa, em atitudes humanas normais, sozinhos ou em
grupo, representando cenas do
quotidiano (passado ou atual).

Os maios são colocados à porta
de casa, à janela, ao balcão e em
outros espaços exteriores.
Julga-se que esta tradição remonta ao início do povoamento
dos Açores e que terá sido trazida
pelos algarvios.
Todos os anos, mais ou menos,
lá aparecem com a sátira, normalmente politica, escrita em cartolina colocadas à frente dos
bonecos.

atividades, caso do festival de
sopas do Centro Social de São
Pedro e, em maio, a participação
na cimeira "Associativismo e Juventude" que decorreu na ilha de
Santa Maria.
O responsável pela AJL recorda
que esta associação está registada
no Registo Açoriano de Associações de Juventude, o que permite
o acesso a programas de juventude importantes e que esta associação pode beneﬁciar.
Em março deste ano, a associação teve a organização de um debate literário, que contou com os
escritores Avelina Ferreira, Urbano
Bettencourt e Pedro Paulo
Câmara, o qual contou com cerca
de uma dezena de pessoas, naquele que foi um debate bastante
construtivo, segundo constatou
Júlio Oliveira.
O responsável recordou igualmente outra atividade realizada,
nomeadamente a visita ao Centro
Social e Cultural de São Pedro,
mais concretamente ao centro de
dia, onde os jovens passaram uma
tarde com os idosos, distribuindo
sobremesas, jogaram às cartas e
conversaram com estes, permitindo assim o contato entre a
juventude e a terceira idade.
Em abril foi feita uma sessão de
esclarecimento, em Água de Pau,
sobre o IRS e IRC, não com muita

aﬂuência, mas foi uma palestra
muito construtiva e educativa.
A Associação assinala agora o
seu primeiro ano de vida, um ano
com muitas atividades, e Júlio Oliveira diz que a AJL pretende ser
uma associação dinâmica, interventiva e com ideias.
Recorda a proposta apresentada
em 2018 à Câmara de Lagoa, um
documento com propostas de adição ao anterior modelo do OPJ
tendo sido mesmo aplicadas algumas das suas medidas.
“A AJL está representada no Conselho municipal de juventude,
onde intervém e onde participa
com outras instituições do concelho. É uma associação dinâmica e
que quer dar-se com jovens nas
áreas da solidariedade social, educação e cultura”, recorda.
O responsável recorda que a associação já está a trabalhar no seu
plano de atividades para 2018
/2019, com um novo leque de atividades, destacando o facto que,
no plano agora ﬁndo, a taxa de
execução rondou a ordem dos 70
por cento.
A ﬁnalizar a entrevista ao Jornal
Diário da Lagoa, Júlio Tavares Oliveira diz esperar que a juventude
lagoense aprecie e adira à associação, porque “a associação faz-se
com gente e não sem gente”.
DL

Associação Jovem Lagoense assinalou o seu 1º aniversário

Jantar comemorativo realizado num restaurante da cidade de Lagoa.

A 18 de maio os sócios da As-

sociação Jovem Lagoense – AJL –
reuniram-se num momento de
confraternização, comemorando o
primeiro ano de existência desta
associação.
Neste primeiro ano de trabalho,
o presidente da AJL destaca “o trabalho árduo”, acrescentando que
o objetivo principal é o “de dar,
com jovens, à Lagoa” e que “o
mesmo, até agora, tem sido cumprido”.
“Somos a associação de jovens
mais jovem da Lagoa, a única
lagoense registada no RAAJ –
Registo Açoriano de Associações
de Juventude -, e, no último ano,

contribuímos com várias atividades: culturais, educativas e solidárias, sendo que o nosso Plano de
Atividades para 2017/2018 foi
cumprido com uma taxa de execução na ordem dos 70%.”, adianta
Júlio Tavares Oliveira.
Ao Jornal Diário da Lagoa, Júlio
Oliveira faz um balanço extremamente positivo neste primeiro
ano, sendo que o objetivo foi o de
dar identidade à Associação na
Lagoa, vincando-a, tendo em
conta as três vertentes que a norteiam, cultura, solidariedade
social e educação, tendo sido realizadas diversas atividades que vão
ao encontro destas vertentes.
Segundo recordou à nossa repor-

Foto: DR

tagem, na cultura, foi realizado um
sarau literário “O derreter das
Vozes”, que contou com a presença de mais de quatro dezenas
de pessoas, em setembro de 2017.
Na área da educação foi realizada
uma palestra, na creche “O
Ninho”, a propósito do dia Mundial da alimentação sob o tema
“Hábitos de Alimentação Saudáveis”. Já no que diz respeito à solidariedade
social,
foram
distribuídos seis cabazes de Natal
a outras tantas famílias carenciadas do concelho.
Segundo Júlio Tavares Oliveira,
tratou-se de um leque de atividades bastante variado, tendo havido colaboração com outras
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Lagoa recebeu I Gala
de Ténis de Mesa
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EBI de Água de Pau reduz para
metade o número de alunos retidos
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O auditório da Câmara Muni-

João Costa reuniu com o Conselho Executivo e assistiu a uma aula com alunos do 3º ano.

A Escola Básica e Integrada de

Água de Pau consegui, em 2017,
reduzir para 50% o número dos
alunos retidos. Os dados foram
apresentados, recentemente, ao
Secretário de Estado da Educação,
quando da sua visita de dois dias
aos Açores.
Segundo a Presidente do Conselho Executivo, Joana Medeiros,
estes resultados foram possíveis
de alcançar, na sequência da implementação do Projeto de Intervenção Comunitária (PIC), projeto
este que trabalha a própria comunidade em conjunto com a escola.
Como resultado, registou-se
uma mudança nas rotinas familiares para melhor, na interação
entre a escola, as famílias e a própria comunidade.
Joana Medeiros realça o facto
deste projeto, que este ano letivo
passou a metodologia de trabalho, veio ajudar a escola a ultrapassar uma diﬁculdade que se
registava anteriormente, face ao
meio onde esta está inserida.
Segundo a Presidente do Conselho Executivo da EBI de Água de
Pau, “esta foi a prova de que
quando se trabalha em conjunto,
não há duvida que se trabalha
para melhor.
Diz a docente que é possível
mudar a comunidade, aproveitando o que esta tem de bom e
trabalhar com isso. “Temos veriﬁcado que existe uma mudança
pela positiva”.
Este é um projeto em parceria
entre a Direção Regional da Educação e a Ação Social, sendo que

o trabalho das técnicas no terreno
tem sido importante uma vez
que, devido a esse trabalho, “as
famílias estão mais despertas
sendo que antes, não davam
tanta
importância, e que agora
faz toda a diferença”.
Joana Medeiros mostra-se igualmente satisfeita pela escola poder
mostrar estes resultados positivos, “são bons resultados que resultam das boas metodologias
implementadas na escola, e para
chegar a estes, foi preciso um trabalho bem elaborado e que vem
detrás”.
A docente dá o exemplo na disciplina de matemática em que, os
alunos tem vindo a trabalhar com
metodologias implementadas
desde o 1º ano e que, ao ﬁm de
três anos, já demonstram uma
facilidade na manipulação dos
materiais, isto porque já existe
uma rotina criada.
Sendo esta uma das disciplinas
responsáveis pelo insucesso escolar, Joana Medeiros acredita que,
havendo uma articulação com o
pré-escolar a partir do próximo
ano letivo, torna-se essencial para
reduzir o prolongar do insucesso.
A responsável fala ao Jornal Diário da Lagoa, à margem da visita
do Secretário de Estado da Educação à EBI de Água de Pau, acompanhado pelo Secretário Regional
da Educação.
Ao Diário da Lagoa, João Costa
mostrou-se satisfeito com o que
assistiu nesta escola, mostrando
que o trabalho que tem vindo a
ser feito na região, está a dar resultados, nomeadamente com a

implementação do ProSucessoAçores pela Educação, programa
integrado de promoção do
sucesso escolar, e do programa
nacional Autonomia e Flexibilidade Escolar.
Diz sair da região “entusiasmado e consciente que há uma
intenção profunda de melhorar os
resultados escolares, com práticas
inovadores”, adiantando que leva
ideias e testemunho com pistas
para o aprofundar de relações
entre a Região Autónoma e o
Governo da República.
Por seu turno, o Secretário Regional da Educação e Cultura
adianta que, nos Açores e no continente, há uma “batalha comum”
contra o insucesso e o abandono
escolar.
Avelino Meneses considera que
esta batalha, que classiﬁcou de
“difícil” e de realização “a prazo”,
não pode ser “travada sozinha
pelo Governo”, necessita de parceiros, sendo os professores, “os
melhores parceiros do Governo
no combate ao insucesso e ao
abandono escolar”, seguido das
famílias e a própria comunidade.
Depois dos bons resultados
conseguidos na Lagoa, Avelino
Menezes adianta que este projeto
de intervenção será alargado nos
próximos anos letivos a mais concelhos da ilha de São Miguel.
DL

cipal de Lagoa foi palco da I Gala
de Ténis de Mesa, numa organização da Associação de Ténis de
Mesa da ilha de São Miguel.
Este evento homenageou 29 personalidades, entre elas, atletas, dirigentes e treinadores e contou
com a representação da Federação Portuguesa de Ténis de Mesa,
do Governo Regional dos Açores e
do apoio logístico da Câmara Municipal de Lagoa.
Durante a cerimónia, Cristina Calisto, Presidente da Câmara Municipal de Lagoa, referiu que, apesar
da Lagoa ainda não possuir esta
modalidade, estão a ser estudados
locais para serem disponibilizadas
algumas mesas de ténis, por forma
a implementar este desporto no
concelho.
A I Gala de Ténis de Mesa contou
com a participação de quatro clubes desportivos, nomeadamente:
do Clube União Desportiva Porto
Formoso; do Clube Escolar Desporto e Arrifes; do Clube Escolar
Desportivo dos Ginetes e do Clube
Escolar Desportivo da Povoação.
“O papel do município tem passado pelo âmbito da dinamização
e promoção da prática desportiva
e, em certa medida, a realização
desta gala na Lagoa também é
uma forma de promover uma modalidade que ainda não existe no
concelho, despertando a curiosidade e, desse modo, potenciar a
sua prática junto dos lagoenses”,
aﬁrmou Cristina Calisto, acreditando que este evento vem contribuir para a dinâmica desportiva e
salienta a importância de apostar
em novas modalidades para o enriquecimento do concelho.
A Lagoa está a crescer a nível desportivo e isto é notório pelo número de modalidades desportivas
existentes, nas quais clubes, dirigentes e atletas têm um papel crucial para o seu desenvolvimento,
mas é também um crescimento

que se faz notar pelo número de
eventos desportivos, cujas organizações escolhem o concelho para
as acolher.
Na I Gala de Ténis de Mesa foram
homenageadas as seguintes personalidades:
Clube Escolar Desporto e Arrifes
André Tavares
António Medeiros
Carlos Ribeiro
Márcio Sampaio
Jaime Ferreira
Hugo Ferreira
Prémios de Mérito:
Ronaldo Tavares
Vasco almeida
Miguel Pacheco
Júlia vieira
Tatiana Botelho
Lara Cabral
Atleta Revelação:
Lucas Cabral
Atleta do ano:
Ronaldo Tavares

Delegado do ano:
David Mendonça

Treinador do ano:
António Medeiros

Ranking
Seniores:
Hugo Mendonça
Ronaldo Tavares
Márcio Sampaio
Juniores:
Ronaldo Tavares
Henrique Graça
Tomas Furtado
Cadetes:
Tomas Furtado
Vasco Almeida
Francisco Furtado
Infantis:
Alex Moniz
Júlia Vieira
Francisco A Furtado
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“Lagoa Bom Porto” é já nos
próximos dias 16 e 17 de junho

A

festa em honra de São

Pedro Gonçalves Telmo irá decorrer nos próximos dias 16 e 17 de
junho, no Porto dos Carneiros, na
Lagoa, onde “The Code” e Iran
Costa serão cabeça de cartaz,
este ano.
Há mais de 10 anos que, os
pescadores da cidade de Lagoa e
a autarquia, organizam diversas
atividades, abertas a toda a
população, para animar esta
festa de pescadores, nomeadamente com atividades náuticas,
no dia 16 de junho, das 10h00 às
18h00, numa parceria com o
Clube Náutico da Lagoa.
De relembrar que, este festival,
para além da sua componente
religiosa, destaca-se pela sua animação musical e pela sua boa
gastronomia.
O Agrupamento de Escuteiros
1290 de Santa Cruz e o 798 do
Cabouco, farão a abertura oﬁcial
do Festival Lagoa Bom Porto,
pelas 20h00, tocando as suas fan-

farras, seguindo-se do II Festival
de Caldeiradas de Peixe, onde
variadas caldeiradas estarão representadas por associações de
pescadores de várias ilhas açorianas.
Para acompanhar o jantar, o
Grupo de Castanholas de Rabo
de Peixe, “Os Companheiros”, e a
atuação dos “The Code”, irão alegrar o convívio de todos os presentes.
No dia 17 de junho, entre as
13h30 e as 17h00, a população
poderá usufruir de passeios gratuitos de barco, sendo que a
missa solene, em honra de São
Pedro Gonçalves Telmo, será às
12h00, na igreja se Nossa
Senhora do Rosário. Após a
mesma, terá lugar a procissão,
seguida do cortejo marítimo e do
habitual churrasco de peixe e
caldo de peixe, gratuitos, para
toda a comunidade.
A partir das 15h00, as crianças
poderão contar com a animação
infantil, mais precisamente, insu-

ﬂáveis, pinturas faciais alusivas
ao mar e atividade piscatória e a
atuação do palhaço Pezinho,
farão da tarde um momento divertido.
Ao ﬁnal do dia, pelas 20h30, a
atuação do Grupo Som do Vento
e do cabeça de cartaz, Iran Costa,
às 22h30, irão animar o Porto dos
Carneiros, proporcionando a
toda a comunidade um momento musical festivo.
Para a autarquia lagoense, esta
é uma iniciativa que tem mobilizado um crescente número de visitantes ao Porto dos Carneiros,
na cidade de Lagoa, para participarem nestas festividades que,
de ano para ano, têm ganho uma
relevância cada vez maior, sendo
considerada já uma das grandes
festas religiosas da cidade,
nomeadamente por ter um ritual
próprio e diversiﬁcado.

pelo Porto de Carneiros, Portinho
de São Pedro, Baía de Santa Cruz
e Praia da Baixa D´Areia. No ﬁnal
da iniciativa, todos os participantes poderão usufruir de um lanche e da entrada gratuita na
piscina municipal de Lagoa.
Igualmente galardoada com a
Bandeira Azul, a zona balnear da
Caloura terá abertura oﬁcial também no mesmo dia e funcionará
até ao dia 16 de setembro com
assistência a banhistas entre as
10h00 e as 19h30. Por seu turno,
a Baixa d´Areia, irá ter socorristas, diariamente, das 11h00 às
19h00.
Relembra-se que, a Bandeira
Azul é um prémio atribuído
anualmente por um júri internacional a praias que cumprem um
conjunto de critérios de natureza
ambiental, qualidade da água, de
segurança e conforto dos utentes, informação e sensibilização
ambiental.
Isto numa altura em que, no
Complexo Municipal de Piscinas
de Lagoa – “Piscinas Naturais da
Lagoa”, este ano, o passe geral
individual passará a custar 35€,
que considerando os 93 dias de
época balnear, terá um custo diário de 38 cêntimos.Para a autar-

quia lagoense a diminuição do
valor dos passes da época balnear, em cerca de 20%, pretende
promover a prática de atividades
físicas, desportivas e de lazer
junto dos seus munícipes.
Este ano, os preços dos passes
da época balnear passarão, de
44€ para 35€ no passe individual
e de 30€ para 25€ no passe individual de crianças, com idades
entre os 2 e os11 anos.
Na época balnear de 2017
foram registadas 50.760 entradas
no Complexo Municipal de Piscinas, número que demonstra a
forte adesão por parte dos
banhistas de toda a ilha e constata-se um elevado aumento do
ﬂuxo turístico, fruto de uma
constante melhoria das condições balneares do concelho.
Por outro lado, o preço do
bilhete diário no Complexo
Municipal de Piscinas mantêm-se
no valor de 2,20€. A entrada a
valor reduzido passa a ser depois
das 17h30, mantendo-se inalterado o valor (1€) do ano anterior.

DL/CML

Época balnear começa dia 16

As Piscinas Naturais da Lagoa

receberão, no próximo dia 16 de
junho, o hastear da Bandeira
Azul, momento que marca,
oﬁcialmente, o início da época
balnear. As cores do galardão máximo da excelência balnear serão
içadas, no Complexo Municipal
de Piscinas - “Piscinas Naturais da
Lagoa”, que abrirá ao público,
diariamente, até ao dia 16 de
setembro, entre as 9h00 e as
19h30.
Um dos ex-líbris da cidade de
Lagoa recebe, este ano, os galardões “Bandeira Azul”, “Praia
Acessível”, “Praia Saudável” e
“Qualidade de Ouro”.
No mesmo dia, pelas 10h00, a
Câmara Municipal de Lagoa, através do Centro de Educação e Formação Ambiental de Lagoa –
CEFAL e em colaboração com
diversas instituições regionais e
forças vivas do concelho, irá organizar uma limpeza da orla costeira
(com
escalada)
e
subaquática, com o mote “Recolhe no Mar para puderes Mergulhar”.
O local de concentração será no
Porto dos Carneiros, sendo que
as áreas de intervenção passarão

DL/CML

Fotos: DL
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Legalmente Falando

O espaço que aqui se apre-

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

Os regimes de Bens e suas
principais diferenças

O regime de bens pode-se ca-

racterizar pelo conjunto de regras
jurídicas que irão reger os bens
que existam antes do casamento
ou que venham a ser adquiridos
após a sua celebração.
O regime que opera por defeito,
ou seja, caso os nubentes não escolham outro regime ou não se
manifestem quanto a esta matéria
é o regime de comunhão de adquiridos. Neste regime, os bens
que forem adquiridos após a celebração do casamento presumemse bens comuns do casal, bem
como o produto do trabalho. Pelo
contrário, constituem bens próprios de cada cônjuge , a doação
feitas a um dos cônjuges com exclusão do outro, os bens adquiridos por sucessão ou mediante um
direito pré-existente à data do casamento. Os bens levados para o
casamento são próprios a não ser
que se declare a sua comunicabili-

dade.
O regime de comunhão geral
apresenta como característica
mais determinante o facto de
todos os bens existentes no património do casal são comuns. Contudo, tal regime não pode ser
adotado quando um dos nubentes
já tenha ﬁlhos e, em caso de divórcio, não podem os nubentes receber mais do que receberia no
regime de comunhão de adquiridos, me relação ao outro cônjuge.
Quanto ao regime de separação
de bens, como a própria designação o infere, cada cônjuge compreende os seus próprios bens,
não havendo bens comuns. Tal regime é obrigatório quando um dos
nubentes tenha pelo menos 60
anos de idade.

Hélder Pimentel Medeiros
Advogado
helderpimentelmedeiros@gmail.com
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Festa do Divino Espírito Santo une cidades irmãs

A tradicional festa em honra

do Divino Espírito Santo, que se
comemora nos Açores, este ano
voltou a ser recriada em Lagoa
(Algarve). Esta foi mais uma atividade que surge no âmbito da
geminação, que este ano comemora 10 anos, entre as cidades de
Lagoa Açores e Algarve.
Em declarações ao Jornal Diário
da Lagoa, Albertina Oliveira,
vereadora da Câmara Municipal
de Lagoa (Açores), destaca a importância de levar a cultura açoriana a outras cidades. “É
importante que se partilhe e haja
uma troca de experiências entre as
cidades geminadas”, recordando
as várias edições da recriação das
festas do Espírito Santo no
Algarve.
A vereadora do município açoriana diz que o objetivo está alcançado, “o intuito é promover a
cultura e as tradições, daquilo que
faz parte da memória coletiva do
povo açoriano”, e as geminações
servem exatamente para isso.
“Estas parcerias permitem ao
município estabelecer acordos de
cooperação e desenvolver atividades mútuas, neste caso, há dois
anos assim foi, voltou a ser este
ano e, em 2020, assim deverá ser”,
realçou.
Albertina Oliveira recorda que
“as Festas do Divino Espírito Santo
têm como intuito a partilha, a caridade, a fé”, adiantando que estes
são valores fundamentais para
qualquer comunidade.
Por outro lado, já este mês de
junho, uma comitiva algarvia marcará novamente presença nas Festas do Espírito Santo em Água de
Pau, mais concretamente no
Império de São Pedro.

Albertina oliveira destaca o facto
de igualmente este ano, a Lagoa
(Açores) voltar a ser promovida no
Algarve, com a presença na Fatacil
- Feira de Artesanato, Turismo,
Agricultura, Comércio e Indústria
de Lagoa, a maior feira de Portugal. “Esta é mais uma forma de
promover o nosso concelho, promovendo o nosso artesanato, com
presença de dois artesãos lagoenses, na arte de ﬁbras vegetais e na
arte de bonecreiro”.
Ao Jornal Diário da Lagoa, Luís
Encarnação, Vice-presidente do
Município de Lagoa (Algarve),
reconhece que a geminação existente com o município açoriano é
a que melhor funciona entre as
várias geminações do município
algarvio, e que tenha sido criada
toda uma relação de amizade, e
que tem gente que gosta de dar e
de receber. “Esta geminação é importante, porque nesta lógica, os
amigos dos nos amigos, nossos
amigos são, abre-se a oportunidade de promoção do território e
produtos”.
Luís Encarnação admite que as
geminações que a Lagoa (Açores)
tem nos EUA e Canadá são importantes para o município algarvio,
onde Lagoa (Algarve) espera promover o destino de eleição algarvio, os vinhos e a gastronomia.
Segundo adiantou, esta geminação pode ir além duma relação de
amizade com importância acrescida para ambas as Lagoas,
abrindo-se novas oportunidades
para ambas.
Sobre a edição de 2018 da recriação da Festa do Divino Espírito
Santo em Lagoa (Algarve), o Vicepresidente adiantou que se tratou
de mais uma edição com sucesso,
com muita gente a participar nas

festividades, sendo que, assim,
“promove-se a cultura açoriana no
Algarve, algo diferente, promovendo também o próprio enriquecimento cultural das nossas
gentes”, disse.
Também para a vereadora da
Câmara Municipal de Lagoa
(Algarve), Anabela Simão, “esta
recriação é o estreitar laços entre
as duas culturas”, recordando que
nos mais de 245 anos de Lagoa
(Algarve), existiram festividades
do Espírito Santo que entretendo
se perderam e, “ao trazer as tradições dos Açores, pode-se dizer
que, em poucos anos, já a própria
Igreja deverá tomar a iniciativa de
recriar as festas”.
Segundo referiu à nossa reportagem, este é um dos vários resultados
desta
geminação,
destacando igualmente a recente
deslocação aos EUA, onde acompanharam as cidades irmãs de

Lagoa dos Açores naquele país,
criando laços de amizade, realçando a oportunidade que é dada
a Lagoa do Algarve de criar laços
com estes novos municípios.
Por outro lado, Sérgio Costa,
Presidente da Junta de Freguesia
de Santa Cruz, que deslocou-se ao
Algarve a convite do grupo de Cantares Tradicionais de Santa Cruz,
ao Jornal Diário da Lagoa, destaca
a importância destes eventos e da
própria geminação existente entre
as duas cidades de Lagoa.
Sérgio Costa realça que, após
estes dez anos de geminação, “já
se nota uma grande cumplicidade
entre as pessoas de ambas as
Lagoas, o que é fundamental para
que haja uma transmissão da cultura de ambos os municípios. Uma
forma de beber de ambas as
culturas e história”, disse.
De destacar ainda o facto de, a
acompanhar a comitiva açoriana

ao Algarve, deslocou-se uma
equipa de cozinheiras, para confecionarem as sopas que foram distribuídas. Manuela Mota, da
equipa da cozinha da Câmara de
Lagoa, volta a reforçar a grande
equipa que trabalhou com a colaboração de cozinheiras do Algarve.
Este ano, além das sopas, foi distribuída carna guisada, acompanhada da massa sovada e arroz
doce.
Carlos Alberto Oliveira, que também esteve na cozinha, aliás o
único homem na cozinha, destacou a boa relação existente entre
as cozinheiras dos Açores e do
Algarve, cujo resultado ﬁnal ﬁcou
patente. Segundo disse, “diﬁcilmente se encontra melhor”.
Recorde-se que o objetivo desta
iniciativa passa pela preservação e
promoção da cultura e das tradições que fazem parte da memória
coletiva do povo açoriano e que
contribui para deﬁnir a identidade
do Concelho e dos Açores naquilo
que têm de mais singular como é
o caso do culto ao Divino Espírito
Santo, que se assume como uma
devoção na Região.
“As celebrações do Divino Espírito Santo acontecem cinquenta
dias após a Páscoa, no dia consagrado às comemorações de Pentecostes, assinalando o momento
em que o Espírito Santo desceu à
terra e apareceu à Virgem Maria e
aos Apóstolos, segundo o Novo
Testamento, assumindo a forma
de línguas de fogo. Por todo o
hemisfério norte, este evento está
relacionado com o ciclo das primeiras colheitas, da abundância e
da nova esperança para o homem,
celebrando a sua prosperidade”.
DL

Fotos: DL/ ML
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Por: RoberTo MedeirOs

que o Governo Regional quer potenciar, criando em
2017 centros interpretativos em terra. Eu aplaudo
a iniciativa.
Falando ainda de naufrágios, anotei ainda nas minhas pesquisas que a 3 de Janeiro de 1651, naufragou na Ponta da Galera o galeão português da
Armada do Brasil, São Pantaleão. Deste naufrágio
resultaram cerca de 300 mortos, salvando-se 30
pessoas que se recolheram em Água de Pau. Em
1864 naufragou também na Ponta da Galera a
escuna Alfred.
NAS FOTOS durante as Festas de Nª Sª das Dores
na Caloura, na terceira semana de Setembro, a

A VARANDA DO NAUFRÁGIO NA
PONTA DA GALERA – CALOURA / A.PAU

[Fotos de 1938 e 1968 durante as Festas de Nª Sª
das Dores, na Caloura]

Tantas vezes subi aquelas escadas para lhe tocar

e debruçar-me nela. Assim que ali chegava vinhame ao pensamento as histórias antigas que eu ouvia
da boca do primo Quintiliano, nos serões de família
sentados à mesa da sala de jantar da sua casa nos
belos e calmos anos 60s.
Recordo-me daquele ambiente, rodeado de antigas recordações distribuídas pelos móveis e paredes ocupadas por uma colecção de pratos pintados
por José Maria Rebelo (irmão de Domingos Rebelo,
que viveu na casa de Tibério Batista em A. Pau).
Sentado ao lado da minha madrinha de baptismo,
Maria do Carmo Vieira, como era apreciador de
histórias, eu ouvi meu pai fazer perguntas sobre o
naufrágio dum barco que naufragara em frente à
ponta da Galera (Caloura – Água de Pau), carregado
de madeira.
Ao primo Quintiliano a história foi-lhe contada a
bordo dum barco, quando ia de viagem de S. Miguel
para Lisboa, para depois apanhar navio para
Manaus, no Brasil, para onde emigrara no ﬁm do
séc. XIX.
Desconhecendo em que ano se deu o naufrágio,
porém, segundo constava, ao primo Quintiliano, algumas embarcações dos pescadores da Caloura dirigiram-se aonde o navio
naufragara, para recuperar a madeira que ﬁcara à tona d’água em frente da ponta da
Galera.
Mas, segundo ele, foi o seu tio padre Manuel Inácio Vieira quem ﬁcara com partes da
varanda da famigerada embarcação que depois foi adaptada para o balcão desta sua
casa no Portinho da Caloura
[que viria
a ser casa de apoio a banhos], conforme se
vê na foto. O mesmo padre a quem é atribuída a iniciativa da construção do molhe ou
cais da
Caloura,
Posteriormente, os seus herdeiros mantiveram esta varanda e a Junta Geral também, bem
como a Câmara Municipal de Lagoa até 2009, ainda
eu por lá andava como vereador e vice-presidente.
Depois deteriorou-se a varanda e a CML em obras
de
beneﬁciação daquele espaço, retirou-a.
Mil naufrágios documentados tornam o mar dos
Açores num “museu subaquático”, com “cápsulas
do tempo” já visitáveis através de mergulho, mas

família sempre se juntava na casa ou prédio do
primo Quintiliano Vieira.
1ª EM CIMA: 15.09.1938 - da esq. p. direita - Professora Lurdes Vieira e marido António Inácio Vieira,
Mestre José Luís Germano e a Professora Leonor
Octávia Vieira ; Maria do Carmo Vieira [minha
madrinha de batismo]; Letícia Brígida Lima Vieira e
sua mãe Dona Jacintinha e a outra ﬁlha, Professora
Lurdes Vieira e o marido, Maximínio Duarte
Vieira,que também foi presidente da Câmara
Municipal de Lagoa.
[O fotógrafo - Quintiliano Augusto Vieira, máquina
Kodak com tripé articulado, fabricada em Rotchester, EUA]
2ª EM BAIXO: 17.09.1968 - da esquerda p/ direita
- António Inácio Vieira e esposa Fátima, Maria Lia
[minha mãe]; Soﬁa Medeiros R M Mateus [Veber
Mateus]; Lina Manuela[minha irmã] com o nosso
cãozinho «Joli»; Maria do Carmo Santos;Joana
Homem; José Tobias e RoberTo MedeirOs.

[O fotógrafo: Manuel Egídio de Medeiros, máquina portátil Kodak]
RoberTo MedeirOs – natural da Vila de Água de
Pau, terra de muitas histórias.

Página 11

Um exemplo de
democracia participativa!

Júlio Tavares Oliveira, presidente da AJL

Sou membro, enquanto repre-

sentante da Associação Jovem Lagoense - AJL - , do Conselho
Municipal de Juventude que, este
ano, participou activamente na divulgação e funcionamento do Orçamento Participativo Jovem de
Lagoa.
Desde logo, no início, por iniciativa do vereador para a juventude,
Dr. Ricardo Martins Mota, foram
votadas, em plenário do Conselho
Municipal de Juventude, alterações que vieram trazer um novo
folgo e uma nova frescura a uma
iniciativa que, só de si, é fantástica,
e, quando bem estruturada, um
verdadeiro exemplo de democracia participativa.
Sou presidente de uma associação de jovens, a AJL, e noto que os
jovens estão tão desiludidos com
a política como afastados da área
da opinião e da intervenção públicas. E isso, claro, tem de mudar. E
a mudança, garanto-vos, começou
agora na Lagoa!
250 propostas foram apresentadas este ano no Orçamento Participativo Jovem 2018. Tudo fruto
de uma reestruturação do regulamento, de uma simpliﬁcação do
processo de apresentação de propostas, e de um trabalho árduo,
presencial e acompanhado de
uma equipa que, tenho de dizer,
tem todo o mérito do mundo, juntamente com o vereador para a juventude aqui na Lagoa.
Foi um sucesso absoluto que

Foto: DL

atesta e que põe a Lagoa no patamar superior da democracia, que
eleva a Lagoa ao patamar máximo
da participação cívica: os jovens
deram com propostas, num exemplo claro de participação, civismo
e democracia.
Se fomos acusados de "asﬁxia
democrática", podemos agora
dizer, a alto e bom som, que
demos aos jovens a oportunidade
de apresentarem propostas e a
todos a possibilidade de votarem
nelas!
Em breve será inaugurada uma
das propostas vencedoras em edições anteriores: a Casa da Água,
num projecto bastante benéﬁco e
enriquecedor para o concelho, o
que só demonstra a capacidade da
Câmara Municipal de Lagoa em
executar propostas e a atenção
que a mesma tem em executá-las
prontamente, embora certas diﬁculdades, justiﬁcadas, de um passado recente. Mas digo-vos: o
futuro, esse, é auspicioso!
Creio que é justo dizer-se: história está a ser feita na Lagoa. Mobilizar os jovens, envolvendo as
instituições do concelho, e um número ilimitado de pessoas, desde
os conselheiros do CMJ, passando
por funcionários a amigos desta
iniciativa, todos conseguiram dar
provas do seu labor e, com esforço, ﬁzeram por mudar a passividade cívica dos jovens: e, meus
caros, conseguiram!
Parabéns!
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Grupo de Cantares de Santa Cruz lançou o seu segundo CD
Casa cheia na apresentação

Fotos: DL

A apresentação teve lugar no Auditório Carlos do Carmo, no Algarve.

Em declarações ao Jornal Diário
da Lagoa, Fernando Jorge Moniz,
presidente do Grupo de Cantares
Tradicionais de Santa Cruz, destacou o facto da deslocação, este
ano, ao Algarve, ter sido diferente,
para além da participação da
recriação das Festas do Espírito
Santo, serviu igualmente para a
apresentação do CD gravado juntamente com o Grupo de Cantares
Fonte Nova, do Algarve.
Segundo adiantou, tratou-se do
concretizar de um sonho de há já
algum tempo, em concreto do lançamento de um segundo CD, e
fazê-lo agora em conjunto com um
grupo de Lagoa, Algarve, acaba
por fortiﬁcar os laços existentes
entre os dois concelhos, Lagoa
Açores e Algarve. “São laços que
ﬁcam mais vincados e reforçam a
importância, sendo este também
um trabalho que acaba por ser institucional, que contou com o
apoio de ambos os municípios”.
Fernando Jorge Moniz diz que
com os apoios de ambos, ﬁca fortalecida a união e a geminação
existente, abrindo igualmente
novos horizontes.
“Não só o Grupo de Cantares de
Santa Cruz beneﬁcia desta geminação”, destacou Fernando Jorge
Moniz, recordando que, recentemente, em Lagoa (Algarve) esteve
a equipa de veteranos do Clube
Operário Desportivo, assim como
este mês de junho, estará uma
equipa de sub12, do mesmo
clube, a participar num torneio.
“Assim como nós, outras instituições de Lagoa dos Açores poderão
beneﬁciar com esta geminação”.
Por seu turno, Paulo Pinto, do

Grupo Cantares Fonte Nova
(Algarve), grupo que a 10 de junho
comemora o seu 30º aniversário,
destaca a importância deste trabalho discográﬁco, que acaba por
promover a partilha e troca de
informação musical, assim como
da cultura.
Em 2008 gravaram o seu primeiro CD e em 2017 quando estiveram nos Açores surgiu esta
possibilidade de gravar um novo
trabalho, desaﬁo que foi aceite.
Sobre os temas escolhidos pra
este CD, Paulo Pinto recorda que o
cancioneiro Algarvio não é, ao
contrário de outros, tão rico.
Segundo recordou ao nosso jornal, não foram precisas muitas
escolhas trabalharam as letras das
músicas, dando também um
cunho pessoal à própria música.
“Colocamos música que, não
sendo propriamente tradicional,
mas é do folclore algarvio, o corridinho, e transformamos esse corridinho em fusão com uma valsa,
que outrora foi tocado por alguns
ranchos, ﬁcando assim uma marca
dos Fonte Nova”.
Paulo Pinto é de acordo de que,
com este trabalho, tudo é possível
no futuro, não só no domínio
musical, mas também noutras
áreas, valorizando assim a própria
geminação entre as duas cidades
de Lagoa.
O responsável não esqueceu o
apoio dado por Fernando Guerreiro no Algarve, e Pedro Cimbron
nos Açores, que apoiaram e ajudaram nesta gravação, colocando à
disposição assim um trabalho discográﬁco muito positivo e que ﬁca
para memória futura. Segundo

do CD “Germinações”, um trabalho discográﬁco do Grupo de
Cantares Tradicionais de Santa
Cruz e do Grupo de Cantares
Fonte Nova (Algarve), evento
que decorreu no Auditório Carlos do Carmo, em Lagoa, Algarve.
Este novo CD surge num formato diferente, ou seja, um
álbum repartido entre ambos
os grupos, e também como
fora de assinalar os dez anos
de geminação entre as duas
cidades de Lagoa.
"Germinações" contém dez
temas musicais, cinco de cada
um dos grupos, e que traduzem o cancioneiro de ambas as
culturas. Um trabalho que
surge numa altura em que o
Grupo Fonte Nova (Algarve) assinala os seus 30 anos de existência, contando o Grupo de
Cantares Tradicionais de Santa

Paulo Pinto, este trabalho serve
também para outros, nomeadamente os mais novos, para que
possam continuar na cultivar a
música popular portuguesa, que é
bastante rica, e pode ser um
incentivo. “A transmissão da cultura continua a fazer-se de boca
em boca e a música serve também
para isso”, disse.
De salientar que este trabalho

Cruz (Açores) 22 anos de existência.
Albertina Oliveira recordou
que a cultura continua a ser
uma das componentes da política local, sendo que a autarquia açoriana apoio e
incentiva, “porque é na cultura
que reside a promoção turística do concelho”.
Sobre este CD agora editado,
a vereadora da autarquia açoriana destacou ser “uma apologia à música popular e
tradicional portuguesa que
tem de ser preservada.
Segundo referiu, para as mais
de três centenas de pessoas
presentes no Auditório Carlos
do Carmo, “estes grupos
ampliam a história de cada um
dos municípios”, sendo que
estes evoluíram e venceram
desaﬁos, como é o caso deste
CD agora apresentado e que é
o resultado da dedicação de
quem compõe estes grupos.

discográﬁco será igualmente apresentado no concelho de Lagoa,
nos Açores, este mês de junho.
Recorde-se que em abril de
2009, o Grupo de Cantares Tradicionais de Santa Cruz lançou o seu
primeiro álbum discográﬁco, intitulada “Ilhas de Encanto”.
O Grupo de Cantares Tradicionais de Santa Cruz foi criado em
1996, tendo surgido por iniciativa

Por seu turno, a vereadora
responsável pelas geminações
do Município de Lagoa
(Algarve), considerou ser um
este um evento que representa
precisamente os laços de amizade existente entre as duas cidades. “Além do protocolo,
existem laços efetivos entre
Lagoa Açores e Lagoa Algarve”.
Sobre o trabalho agora apresentado, e como o próprio
nome indica, Anabela Simão
acredita “tudo o germina é
bonito e este trabalho, apoiado
por ambas as autarquias, há-de
continuar”.
Anabela Simão recordou que
os 10 anos de geminação,
entre Açores e Algarve, vão
muito além do protocolo assinado e dos eventos culturais,
nomeadamente com “o laço de
amizade e de irmandade existente entre ambas”.

conjunta de Clemente Cabral Raimundo, Maria da Conceição
Ponte, Maria de Lurdes Ventura,
Rosa Maria Borges e Durval Sousa
Arruda, vindo a 14 de abril de
2000 a dar lugar à formalização do
grupo, aquando da sua constituição como associação.
DL
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Ribeira Chã assinalou 52º aniversário de elevação a freguesia

Algumas imagens do passeio cultural realizado às freguesia das Furnas.

A Ribeira Chã assinalou, recen-

temente, o seu 52º aniversário de
elevação freguesia. Este ano as celebrações decorreram um pouco
de forma diferente de anos anteriores. Não houve uma cerimónia
solene, mas sim um passeio cultural, aberto à comunidade, por
forma a promover o convívio entre
os habitantes da mais pequena
freguesia do concelho de Lagoa.
“Foi um momento cultural com
várias atividades planeadas num
passeio às Furnas”, recordou a
presidente da Junta de Freguesia
Vitória Couto, realçando o papel
ambiental da freguesia. “Com este
passeio cultural, a população teve
a oportunidade de estar em contato com a natureza.”
O executivo da junta de freguesia organizou um passeio cultural
até à freguesia das Furnas. Neste
passeio, os participantes tiveram
oportunidade de visitar a Fábrica
das Queijadas do Morgado, o Centro de Monitorização e Investigação das Furnas, a Caldeira das
Furnas, a Reserva Florestal de Recreio do Viveiro das Furnas, o Miradouro do Pico do Ferro e, por
ﬁm, a Fábrica do Chá da Gorreana.
O almoço decorreu num restaurante local, para a degustação de
produtos típicos da ilha de São Miguel. “Foi um dia dedicado à cultura, lazer, convívio, alegria e
partilha”.
Por outro lado, além deste pas-

seio cultural, a edilidade criou um
conjunto de atividades desportivas para todas as idades e sexos.
“Haverão varias atividades de estudo promovendo a educação
junto dos mais novos, um cartaz
diversiﬁcado para todas as idade
da freguesia”, realçou Vitória

Couto.
Como habitualmente, neste aniversário, teve lugar a missa em
honra dos presidentes já falecidos
e pessoas que contribuíram para
aquilo que a Ribeira Chã é hoje.
Segundo Vitória Couto, “esta é
uma freguesia jovem mas com

Fotos: JFRC

muita dinâmica e longa história”.
Por outro lado, continua a ser objetivo da Junta de Freguesia a manutenção dos jovens na freguesia
trazer mais residentes até à Ribeira Chã.
Segundo a Presidente da Junta,
a própria freguesia e a sua beleza,

Algumas imagens da Missa alusiva ao 52º aniversário da freguesia da Ribeira Chã.

são um chamativo natural.
Vitória Couto recorda o recente
loteamento, que já está em processo de licenciamento na autarquia, trará novos habitantes e
partir dai novos loteamentos surgiram para ﬁxar mais pessoas na
Ribeira Chã.
Segundo recorda, a Ribeira Chã
é uma freguesia que está bem localizada, está perto dos centros,
quer seja Vila Franca do Campo,
quer seja Lagoa ou Ponta Delgada.
“Durante todo o ano, o nosso
trabalho vai no sentido de haver
projetos em desenvolvimento,
quer sejam atividades, eco freguesias. Estamos a trabalhar e várias
áreas” realça Vitória Couto, recordando que eventos âncora irão
continuar a ser promovidos, como
é o caso do Festival da Malassada,
sendo este um dos grandes chamarizes à Ribeira Chã, não esquecendo igualmente a Noite de
Fados.
De recordar que, do programa comemorativo, fazem parte diversas
atividades de cariz cultural, desportivo, educativo e recreativo
para toda a população, que se prolongam até 23 de agosto.
DL

Fotos: CML
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Do sonho à realidade - lançado o
queijo “O Rei dos Queijos”

Pé diabético

Dr. João Martins de Sousa
Delegado de Saúde de Lagoa

O Pé Diabético é, por deﬁni-

Este era um desejo de há

muito. Há três anos a gerir o espaço comercial, Mário Bernardo
admite que desejava ter um
queijo com o selo “O Rei dos
Queijos”.
A empresa “O Rei dos Queijos”,
cuja loja situa-se no Mercado da
Graça, em Ponta Delgada, é familiar. Fundada por Carlos Bernardo
há 40 anos, a loja “O Rei dos
Queijos” vende todos os produtos produzidos nos Açores. De
todos os produtos vendidos, destaca-se o queijo de São Jorge e o
queijo das Flores.
Diariamente, muitos clientes
deslocam-se ao mercado de
forma a comprar queijo e pão
fresco, porém a loja é frequentada por muitos turistas, tendo
ganho renome além fronteiras.
O segredo de sucesso desta

loja passa pela inovação, apostando na qualidade dos produtos
vendidos, limpeza do espaço, preços atrativos, e sem nunca esquecer a simpatia do vendedor.
Apresentado no mês de maio,
este é um queijo diferente, exclusivo e o primeiro queijo de São
Jorge a ser fabricado com leite
pasteurizado.
Segundo Mário Bernardo é um
queijo que se pode comer, um
pouco mais barato por ter marca
própria.
“Atualmente o queijo tem cerca
de seis meses de cura, sendo que
agora vamos aﬁnar a cura a nosso
gosto, pretendemos chegar aos
12, 18 e 24 meses”, explica o
gerente.
Mário Bernardo realça que o
queijo é produzido na Uniqueijo,
sendo que o aﬁnamento é feito
nas instalações do Rei dos Quei-

Mário Bernardo com o queijo “O Rei dos Queijos”.

jos. “O segredo do queijo passa
pela temperatura, o tempo de
viragem, entre outros. Quanto
mais curado o queijo mais
picante ﬁcará”, recorda.
Segundo explica trata-se de um
queijo fabricado com leite pasteurizado, fabricado da mesma
forma que o conhecido queijo de
São Jorge, mas com um sabor
acaba diferente.
“Para o lançamento deste novo
queijo foram recebidos 350 queijos, mas ao ﬁm de uma semana,
já mais de 200 haviam sido vendidos, o que é demostrativo do
sucesso”, adiantou.
Mário Bernardo diz que esta
será a aposta da loja, além dos
produtos regionais de excelência
que vão surgindo no mercado.
DL

Fotos: DL

ção, a infeção, ulceração e/ou destruição de tecidos profundos
associados com anormalidades
neurológicas e vários graus de
doença vascular periférica no
membro inferior. O termo referese, então, ás diversas alterações e
complicações que ocorrem nos
membros inferiores e pés da pessoa com Diabetes. O pé diabético
caracteriza-se pela presença de
pelo menos uma das seguintes alterações: neurológicas, como falta
de sensibilidade, ortopédicas
como deformidades a nível dos
ossos do pé, vasculares e infeciosas.
É uma das complicações crónicas mais incapacitantes da Diabetes causando consequências
negativas a nível pessoal, social e
económico para o doente, sua família e comunidade. O controlo da
Diabetes e a prevenção de complicações associadas a esta doença,
são fundamentais para prevenir a
ocorrência de complicações.
A pessoa com Diabetes e/ou
seus cuidadores devem manter-se
informados sobre os cuidados a
ter com os pés. Para isso devem
recorrer ás consultas de Diabetologia, médicas e de enfermagem.
Nestas consultas é efetuado o
exame aos pés, no sentido de ser
avaliado o grau de risco e respetiva prevenção de complicações.
Toda a pessoa com Diabetes
deve ser submetida à inspeção do
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pé, em consulta médica ou de enfermagem, pelo menos uma vez
por ano.
Nestas consultas o doente e/ou
seus cuidadores são informados
sobre como cuidar dos pés e em
que situações devem procurar os
serviços de saúde. Assim informase sobre a importância de manter
um bom controlo da Diabetes com
o cumprimento da dieta adequada, exercício físico, hábitos
saudáveis e medicação prescrita
para evitar o aparecimento de úlceras, lesões, infeções e necrose
dos pés.
Os pés devem ser examinados
diariamente no sentido de serem
detetadas o mais precocemente
situações como, bolhas, feridas,
inchaço, rachaduras ou mudança
na cor dos pés, e nestas situações
o doente deverá recorrer ao serviço de saúde.
Os pés devem ser lavados com
água morna e sabão neutro,
devem ser bem secos, principalmente entre os dedos, mas sem
esfregar. Cremes hidratantes
devem ser aplicados, mas evitando os espaços entre os dedos.
É muito importante proceder-se
ao corte das unhas corretamente.
Em forma reta com instrumentos
apropriados. As cutículas não
devem ser retiradas pois servem
de proteção contra entrada de
bactérias. Não devem ser cortados
calos nem aplicados calicidas,
estas situações devem ser tratadas
por proﬁssionais de saúde.
O calçado deve ser adequado,
confortável, cumprindo um conjunto de condições no sentido de
evitar lesões nos pés. As meias
devem ser de algodão, sem costuras ou elásticos apertados e de
preferência de cor clara para ser
mais fácil de detetar a presença de
sangue ou exsudado. Antes de
serem calçados os sapatos devem
ser cuidadosamente inspecionados. Nunca deve andar descalço.
Estes são alguns dos conselhos
que deve seguir, no entanto não
dispensam a consulta médica e de
enfermagem.
Previna!
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Coleção Visitável recebe Mensão Honrosa nos Prémios APOM 2018

A Coleção Visitável da Matriz

de Lagoa recebeu uma Menção
Honrosa dos prémios APOM 2018.
O prémio foi recebido por Joana
Simas, a coordenadora cientíﬁca
desta coleção.
A cerimónia de entrega dos Prémios APOM 2018 teve lugar no
Auditório do Museu Nacional dos
Coches, em Lisboa, e cuja cerimónia contou com a presença do Presidente da República, Marcelo
Rebelo de Sousa.
De salientar que, a Associação
Portuguesa de Museologia foi fundada em 1965, com o principal
objetivo de servir a comunidade
de proﬁssionais de museus portugueses, tendo sido a primeira
organização proﬁssional ligada aos
Museus a ser fundada em Portugal. Atualmente, conta com cerca
de duzentos sócios individuais e
uma dezena de sócios institucionais.
Isto numa altura em que a coleção visitável da Matriz de Lagoa
assinalou o seu primeiro aniversário. Inaugurada a 8 de maio de

A “Coleção Visitável” é a expressão de um povo, da inculturação do cristianismo nas ilhas.

Fotos: DL

2017, um ano depois foram cerca
de 2 mil os visitantes que passaram por esta exposição, oriundos
dos Açores, Portugal Continental e
estrangeiro.
O Pe Nuno Maiato, ao Jornal
Diário da Lagoa, fez um balanço
bastante positivo, com boas reações por parte dos visitantes.
Segundo adiantou, tendo em
conta o número de visitas registado e as opiniões de quem tem
visitado esta exposição, fazem
com que o primeiro objetivo do
projeto esteja alcançado e faça
com que este prossiga. “É uma
aposta ganha por parte da paróquia”.
Quantos aos visitantes, segundo

o Pe. Nuno Maiato estes derivam
de várias nacionalidades, quer
sejam locais ou estrangeiros, de
Portugal Continental ou Madeira,
uns ocorrem por acaso, estão de
visita à Lagoa e acabam por descobrir a coleção, outros já vão de
propósito. “Uma dversidade de
visitantes que deixa satisfação”.
O pároco de Santa Cruz recorda
que esta coleção está no seu início, sendo que há muito a fazer e
a melhorar, mas há também a
necessidade de mais apoios para
enriquecer esta coleção.
“Neste primeiro ano foi possível,
com poucos recursos, manter a
porta aberta de terça a sábado, ter
sempre alguém para fazer a visita

guiada, mas de facto, se há um
aspeto negativo, é a falta de algum
apoio, patrocínio ou mecenato,
para que se possa melhorar ou
suavizar as despensas mensais por
ter a porta aberta”, recordou.
Ao Jornal Diário da Lagoa, o Pe.
Nuno Maiato destacou o facto de
os visitantes serem oriundos de
várias crenças e religiões e alguns
deles, mesmo sem qualquer vivência espiritual e de fé, descobrem
nesta exposição uma expressão de
um povo, da inculturação do cristianismo nas ilhas que interessa a
todos os que querem perceber
melhor o povo açoriano.
“É verdade que aqui falasse de
uma paróquia, mas a partir deste

património, pode-se fazer uma leitura da religiosidade e da cultura
deste povo e destas ilhas. Por isso
é que tem tido, mesmo dos não
crentes que nos visitam, uma boa
aceitação do que está exposto e
da forma como a coleção está
exposta”, realçou.
Para assinalar este aniversário,
a Paróquia de Santa Cruz de Lagoa,
promoveu um espetáculo inédito
com a atuação dos grupos “FigoMaduro” e “Mãos que Cantam”. A
presença de ambos os grupos
aconteceu pela primeira vez nos
Açores.
DL

pretada em língua gestual no
mundo inteiro.
Este momento musical foi promovido pelo Projeto DIANA – Serviço Pastoral de apoio a Pessoas
Surdas.
O Projeto DIANA é um projeto
que a Paróquia de Santa Cruz tem
desenvolvido junto de pessoas
surdas, cujo objetivo é inseri-las
nas diversas atividades da comunidade, sendo a atividade central a
interpretação da Eucaristia Dominical, às 11h30, em Língua Gestual
Portuguesa.
Segundo recordou o Pe. Nuno
Maiato, como a Paróquia está a investir no projeto DIANA - serviço
de apoio a pessoas surdas, este
grupo “Mãos que Cantam” tem
por objetivo mostrar que a paró-

quia está de portas abertas a
outras pessoas surdas que não
fazem parte da comunidade, e é
uma forma de chamar a atenção a
estas pessoas que aqui podem
encontrar um serviço pastoral que
tem a atenção às necessidades e à
realidade estas pessoas, o que
também tem corrido muito bem.
Mas outras iniciativas irão surgir
neste âmbito, segundo adiantou o
pároco.
A 15 de setembro a Paróquia
quer levar um grupo de surdos dos
Açores à peregrinação nacional ao
Santuário de Fátima, o que será
um momento de enriquecimento
pessoal e também para este projeto que se pretende que perdure
no tempo.
Ao Diário da Lagoa, o Pe. Nuno

Maiato destaca o facto de ao nível
da participação de surdos na eucaristia é muito reduzido, mas a
paróquia está a trabalhar que o
projeto possa crescer. “É uma
oferta que é feita a surdos de toda
a ilha”.
“O facto de se dar uma resposta
a este pequeno grupo já é bom, já
vale a pena investir no projeto”,

realça o pároco, adiantando que
“só por estas duas pessoas o projeto faz todo o sentido e é uma
aposta ganha, agora é propor a
que mais pessoas surdas se possam juntar a este projeto e à
comunidade”, reforçou.
DL

Projeto DIANA promove a inserção de surdos na comunidade
O grupo “FigoMaduro” é com-

posto por uma família que sempre
se dedicou à música, destacandose das inúmeras atuações realizadas até à data, as que ﬁzeram para
São João Paulo II em 2000 e para
o Papa Bento XVI em 2010 e 2013.
Por sua vez, o grupo “Mãos que
Cantam”, um coro de pessoas surdas da Universidade Católica Portuguesa formado em 2010 que
utilizam a Língua Gestual Portuguesa e a Música como forma de
expressão artística, promovendo a
inclusão social, destacou-se pela
interpretação que fez para o Papa
Francisco em 2017, no âmbito do
Centenário das Aparições de
Fátima, da oração Magniﬁcat que
até então nunca tinha sido inter-

A Matriz de Lagoa foi palco para os dois espetáculos.

Fotos: DR
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Festas de Santo António retornam ao seu local de origem

A apresentação das Festas de Santo António decorreu na sede da Junta de Freguesia.

De 8 a 15 de junho Santa Cruz

volta a receber mais uma edição
das Festas de Santo António. Este
ano a Junta de Freguesia decidiu
fazer um regresso ao passado, e

voltar a organizar as festas no Jardim dos Frades, o seu local de origem, numa forma diferente, tendo
em conta a dimensão que tomou
estas festividades.
Falando na apresentação das fes-

Fotos: DL

tas, o Presidente da Junta de Freguesia, entidade organizadora das
festividades, recordou que, na sua
origem, as Festas de Santo António realizavam-se no Jardim dos
Frades.

Este ano, foi intensão do atual
elenco da junta “devolver festas
ao seu local de origem, aproveitando o belo espaço que é o Jardim dos Frades, dinamizando o
mesmo”, destacou Sérgio Costa.
Segundo adiantou, este ano decorrerá igualmente a Feira de Artesanato, que sairá do Convento,
sendo utilizadas as já habituais
barraquinhas que serão dispostas
ao longo do Jardim dos Frades.
Sérgio Costa recordou que haverá arraial em todos os dias da
festa, sendo que o sábado, dia 9
de junho, será o dia dedicado às
marchas populares que, este ano,
decorrerão apenas neste dia, primeiro com as marchas das crianças e depois dos adultos.
Outra novidade será o regresso
do desﬁle das marchas ao centro
da freguesia, que continuarão a
sair junto ao edifício sede da
Junta, sendo que a atuação destas
continuará a ser no polidesportivo, aliás, será mesmo o único
evento que será realizado naquele
local.

Este irão participar cinco marchas infantis e três de adultos,
além dos agrupamentos de escuteiros da Lagoa (ACALAG) e das
três ﬁlarmónicas do concelho.
Sérgio Costa recordou que o espaço do Jardim será ordenado
para receber as várias atividades.
O palco principal será colocado no
seu interior, No lugar do antigo
parque infantil serão concentradas
as barracas de comes e bebes.
Outra novidade é a atuação da
Orquestra Ligeira do Exército Português, na segunda-feira, dia 11
de junho, e de uma noite dedicada
ao Jazz.
Este ano, e após um interregno
de vinte anos, regressou a estas
festas o Santa Cruz Rali Sprint, que
teve um interregno de 20 anos, e
que teve lugar no passado dia 3 de
junho, no antigo troço dos Remédios, com a realização técnica do
Cattt Açores e com o apoio da
Junta de Freguesia de Santa Cruz.
DL

Três casais vão realizar o seu matrimónio por Santo António

Fotos: DL

Tiago Sousa e Filipa Branco,

Os casamentos de Santo António,

que se realizam em Santa Cruz – Lagoa,
são uma parceria entre a Junta de Freguesia e a Paróquia.
Pelo segundo ano consecutivo decorrem os casamentos, integrados nas
Festas de Santo António onde, este
ano, serão três os casais que irão realizar o seu matrimónio no dia 13 de
junho, Dia Litúrgico de Santo António,
sendo eles o Tiago e a Filipa, a Sara e o
Rúben, a Mariana e o Eduardo.
O Pe. Nuno Maiato, Pároco da Matriz
de Lagoa, diz ver com satisfação que
estes jovens tenham aceitado este desaﬁo, “porque estes casamentos tem
algumas particularidades, atendendo
que são feitos de forma mais comunitária que o habitual e é uma alegria
particular ver que estes casais, a partir

desta celebração, vão iniciar três novas
famílias na ouvidoria da Lagoa”.
De destacar que os Casamentos de
santo António, integrado nas festas de
Santa Cruz, a decorrer entre dia 8 e 15
de junho, terão lugar na Igreja do Convento dos Frades, e é possível fruto de
toda a colaboração que a Junta de Freguesia tem dado, assim como de vários
patrocínios.
Diz o Pe. Nuno Maiato que, esta iniciativa ganha importância porque assinala o “inicio de uma vida a dois, o
inicio de uma nova família e é importante haver esta paragem a nível espiritual, para que eles sintam também
que nesta caminhada de tantas coisas,
de tantos afazeres também é necessário preparar o coração para celebrar o
sacramento”.
DL

são um dos casais que escolheram este dia para o seu enlace
matrimonial. “Tínhamos a intenção de casar há já algum
tempo e surgiu esta possibilidade de casar neste dia. Inscrevemo-nos e tentamos a nossa
sorte”, disse Tiago à nossa reportagem.
Casar é importante, mas
neste dia é ainda mais importante, adiantou Filipa Branco,
referindo que casar juntamente
com outras pessoas, neste dia
de Santo António será ainda
mais marcante. “Será um dia
muito especial e que ﬁcará marcado de forma especial”.
Tiago diz tentar não criar muitas espetativas para este dia,
para que os nervos não sejam
ainda maiores, enquanto Filipa
diz esperar um dia especial.
“Claro que penso como poderá
ser este dia, mas como o que
pensamos não acontece, então
temos de deixar ﬂuir”.

O terceiro casal que irá

Outro dos casais que irá con-

sagrar o seu matrimónio é
Ruben Botelho e Sara Raposo.
Ruben admite que realizar um
casamento não é fácil, e como
já tinham pensado nesta possibilidade, depois do primeiro casamento de Santo António
realizado em 2017, tentaram a
sua sorte e acabaram por ser
aceites.
Ruben Botelho recorda que
também é natural de Santa Cruz
e isso acaba por dar outro sabor
ao momento.
Sara Raposo, por sua vez, espera que seja um dia especial,
sabendo que será um dia diferente e por realizarem o seu
matrimónio por Santo António,
mais especial será ainda.
Sara diz que acompanha os Casamentos de Santo António em
Lisboa e sempre ﬁcou com isso
em mente, de um dia poder
casar também assim.
Os nervos são muitos mas o
casal acredita que tudo irá correr bem.

contrair o seu matrimónio,
igualmente a 13 de junho, é
Eduardo Guerreiro e Marina
Simões.
Ao Jornal Diário da Lagoa
dizem ter escolhido este dia
por ser um dia diferente.
Marina recorda que em
2017 viu a sua amiga casar
neste dia, e logo ﬁcou no
pensamento que um dia poderia ser o seu dia, sendo
mesmo um desejo.
A noiva diz acompanhar os
Casamentos de Santo António de Lisboa, e sempre
achou que seria bom casar
neste dia.
Segundo dizem ao nosso
jornal, “casar neste dia é diferente, deixa uma marca no
nosso matrimónio e deixa a
nossa marca na própria história”.
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Lagoa recebeu o primeiro Nacional de Canoagem de Mar

77 canoísta e 68 embarcações marcaram presença na prova que teve a sua partida no Porto da Caloura.

O primeiro Nacional de Ca-

noagem de Mar de sempre e
segunda etapa deste campeonato
realizou-se em pleno arquipélago
dos Açores, na ilha de S. Miguel,
mais propriamente na Lagoa,
numa rota, quase totalmente em
downwind, deixando contente
toda a comunidade canoísta presente para competição.
Com largada no Porto da Caloura, em Água de Pau, as 68 embarcações dos 77 atletas, com
condições excelentes com a corrente a favor, ofereceram às 12
regatas em prova uma competição
praticamente total em downwind
e ao longo dos cerca de 14km de
circuito.

A chegada ocorreu em pleno
porto dos carneiros, com o campeão nacional da época passada,
João Ruivo Teixeira dos Santos
(CNSesimbra), cortar a meta em
primeiro, em SS1 Sernior.
Em segundo cortou o atleta Sul
africano,
Bailey
Fonumiere
(KC510). Em terceiro ﬁcou o Sesimbrense e vice campeão, Guilherme Cabral.
Coletivamente a vitória pertenceu novamente ao Clube do Mar
Costa do Sol que venceu nas duas
primeiras etapas contabilizando
10653 pontos. Com prata ﬁcou o
Litoral Alentejano com 6025 pontos e em terceira posição ﬁnalizou
o Sesimbra com 3337 pontos.
No ﬁnal da prova, Presidente do

Clube Náutico de Lagoa, falando
na sessão de entrega de prémios,
destacou os vários apoios sem os
quais não seria possível organizar
uma prova deste género.
Rui Dias adiantou que, despois
desta primeira experiência, o
objetivo é trazer novamente em
2019 o Campeonato Nacional de
Canoagem. “O Clube Náutico de
Lagoa quer repetir o evento deixando a marca que na região existem excelentes condições para a
prática do Surfsky”.
Gonçalo Tomaz, da Comissão de
Canoagem de Mar, destacou o
facto de ter sido possível, nesta
prova, pela primeira vez, fazer algo
que todos os atletas tentam insistir com as organizações, “adaptar

o percurso da prova em função
das condições do próprio dia o
que foi possível, numa organização sem experiência e que foi ﬂexível e percebeu o que é preciso
fazer”.
Considerou mesmo que, com
essas alterações, tiveram um percurso do melhor que já houve.
Por seu turno, o Vice-presidente
da Federação Portuguesa de
Canoagem deixou rasgados elogios à organização do Lagoa Ocean
Race que apelidou mesmo como,
num passado recente, “a melhor
prova da especialidade de sufsky
em Portugal”.
João Botelho disse mesmo que,
“posto isto, a Federação está disponível para que, assim que caia

ruas da Lagoa que começou a dar
os primeiros toques na bola. A sua
habilidade em marcar golos destacou-se, desde cedo, no campo do
clube fabril. Integrou várias vezes
as seleções nacionais nas camadas
jovens. Começou a sua carreira
proﬁssional com 17 anos, no Clube
Operário Desportivo. Antes de
atingir a maioridade, assinou o seu
primeiro contrato proﬁssional e
integrou a equipa sénior.
Aos 21 anos, saiu da sua terra
natal para alcançar novos objetivos e seguir o seu sonho como
futebolista. Jogou no Louletano
Desportos Clube entre 2005 e
2007. Em 2007, entrou na 2.ª Liga
com a camisola do Gondomar.

Entre 2008 e 2010, integrou a
equipa do Grupo Desportivo de
Chaves, onde subiu à 2.ª Liga e
alcançou o feito inédito de jogar
uma ﬁnal da Taça de Portugal,
onde marcou um golo ao FC Porto.
Entre 2010 e 2012, vestiu a camisola da UD Oliveirense e alcançou feitos históricos no clube
como as meias-ﬁnais da Taça de
Portugal. Em 2012/2013, a sua
época desportiva foi ao serviço do
Futebol Clube Arouca, onde subiu
à 1.ª Liga Portuguesa de Futebol.
Em 2014, teve uma passagem pelo
Farense.
Voltou a São Miguel em 2014,
para jogar pelo Santa Clara, onde
se mantém até hoje. Este ano

alcançou uma marca inédita no
clube, sendo o melhor marcador
da história do Santa Clara nas ligas
proﬁssionais, atualmente com 52
golos.
No passado dia 6 de maio, alcançou o sonho de ajudar a colo-

uma futura prova a realizar na
Lagoa, será de imediato aprovada
e assim continuará a acontecer no
futuro”.
O responsável acredita que
numa próxima edição, a prova
facilmente duplicará o número de
participantes, provavelmente com
atletas estrangeiros sendo que “a
Federação tudo fará para fazer
mais e melhor pela especialidade”.
Falando na entrega de prémio
da prova, a Presidente da Câmara
Municipal de Lagoa congratulouse como esta decorreu, assim
como pelo próprio desaﬁo que a
Federação Portuguesa de Canoagem deixou da abertura para a
realização a prova no próximo ano
na Lagoa.
Recordando o trabalho que tem
sido feito na Lagoa o que tem
levado a bons resultados desportivos, pelos diversos clubes se modalidades, Cristina Calisto des
tacou o facto de, no currículo
escolar da Escola de Lagoa, em
breve, haver aulas de canoagem,
natação e de vela, sendo exatamente o que se pretende para a
Lagoa, para que os jovens façam
parte deste projeto.
A autarca deixou ainda o anúncio a autarquia vai avançar com a
requaliﬁcação da rampa do Portinho de São Pedro, tendo sido
encontradas duas modalidades
para corrigir a rampa, e uma delas
vai ser escolhida, para que o clube
possa ter uma nova rampa, com as
condições para a prática das
modalidades náuticas.
DL

Autarquia aprovou voto de louvor a Paulo Clemente

pal foi aprovado, por unanimidade, o voto de louvor a Paulo
Clemente Ventura Raimundo.
Trata-se de uma forma de reconhecer o contributo do jogador no
desporto, pelo seu proﬁssionalismo, dedicação e sucesso alcançado, e consequentemente,
cooperação no desenvolvimento
desportivo local, sendo, também,
um incentivo para que continue a
desenvolver um trabalho profícuo
e gratiﬁcante junto dos lagoenses
e do concelho da Lagoa.
Paulo Raimundo, mais conhecido
como «Clemente», é natural da
freguesia de Santa Cruz e foi nas

car o clube açoriano na 1.ª Liga,
escalão mais alto do futebol português. No total da sua carreira
proﬁssional, Clemente, conta com
mais de 150 golos e vários títulos
conquistados.
DL/CML
Foto: DR

Em reunião da Câmara Munici-
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Basquetebol continua com boas prespetivas na Lagoa

Foto: DR

Os Sub-18 da AJCOD que se sagraram Bicampeões dos Açores.

A equipa da Associação Juvenil

do Clube Operário Desportivo
(AJCOD) revalidou o título regional
de basquetebol masculino no escalão de Sub-18. Para chegar ao título, a equipa da Lagoa venceu, na
2ª fase do regional, o Lusitânia, da

ilha Terceira.
Com este resultado, os sub-18 da
AJCOD disputaram a Taça Nacional
que se realizou na Marinha
Grande no início deste mês de
junho.
São resultados que levam a fazer
mais um balanço positivo das vá-

rias
participações.
Recorde-se que
também a equipa
dos Sub14 Femininos, venceu a
primeira fase do
Campeonato Regional, já depois
de ter vencido o
campeonato de
São
Miguel,
tendo se disputado, no passado
ﬁm de semana, a
segunda fase que
apura o Campeão Regional.
Por seu turno, a AJCOD foi segundo classiﬁcada do Campeonato Regional de Basquetebol de
Seniores Femininos, o mesmo
lugar alcançado no Campeonato
Regional de basquetebol em
Seniores Masculinos.

Sara Pereira Campeã Nacional
Kumite Iniciado Feminino -44kg

Segundo a treinadora adjunto
dos Sub-18, Liliana Dias, “o objetivo da equipa sempre foi, desde o
início, dar traquejo aos atletas do
escalão abaixo, os sub18 que compõe esta equipa, e o balanço só
pode ser positivo”.
A treinadora da AJCOD recorda
que estes jovens da Lagoa jogaram
contra atletas com muita experiência, esperando que os tenha
ajudado a crescer.
“Esta é uma equipa que está
junta há alguns anos e tem vindo
a crescer. Desde o escalão sub16,
têm sido praticamente invictos,
com presenças frequentes em
competições nacionais, e o facto
de jogar com jogadores mais experientes, é sempre positivo”.
Ao Jornal Diário da Lagoa Liliana
Dias destacou que as perspetivas,
com este grupo, são sempre as
maiores, “vencer campeonatos re-

Mais um resultado histó-

rico para a Região na modalidade. A Associação de Karaté
dos Açores (AKA) conquistou
mais 5 pódios, sendo 2 medalhas de ouro e 3 de bronze nos
campeonatos nacionais de karaté nos escalões de infantis,
iniciados e juvenis.
Na prova disputada no Pavilhão Municipal da Póvoa, Sara
Soares Pereira (Centro de Karaté de Lagoa) sagrou-se campeã nacional na disciplina de
kumite, categorias de iniciados femininos -44kg, após
vencer de forma irrepreensível todos os encontros na
mais importante competição
nacional de karaté realizada
em Portugal.

Fonte da AKA realça a expressão dos resultados no escalão feminino e que tem
vindo a acompanhar o aumento signiﬁcativo no número
de
praticantes
federados naquele escalão o
que não deixa de ser um fator
importante para a modalidade uma vez que se trata de
um desporto de combate. O
karaté açoriano tem nos últimos anos alcançado um estatuto de referência no
panorama nacional e não só e
os resultados estão à vista de
todos.
Também o Vice-presidente
da Câmara Municipal de
Lagoa e responsável pela área
do desporto, manifestou-se
claramente “satisfeito com os

Foto: AKA

resultados que tem vindo a
ser alcançados por atletas,
equipas e clubes lagoenses.
Para Ricardo Martins Mota
“estes resultados desportivos
norteiam a ideia associada à
nova imagem 0/947, pela qual
Revelou ainda Ricardo Martins Mora que "o título de
Campeã Nacional de Karaté,
em iniciados femininos, conquistado por Sara Pereira é
um enorme feito para a Cidade de Lagoa que muito
honra o nome do município
pela exemplaridade do trabalho, empenhamento e dedicação ao desporto e que ﬁcará
na história desportiva deste
concelho".
DL

DL

Santa Cruz vence Taça
Açores de Patinagem Artística

Foto:DR

O Clube de patinagem de Santa Cruz

Sara Soares Pereira acompanhada do treinador António Moniz.

gionais, dar competição e poder
competir com qualidade”.
Questionada sobre a competitividade na região, a treinadora diz
que o problema é sempre o
mesmo, dando o exemplo, uma
vez que o desporto está espalhado
pelas nove ilhas e, no caso do basquetebol, “o que acontece nas
competições nacionais é que as
equipas dos Açores têm, nessa altura, cerca de 19 ou 20 jogos feitos, enquanto as restantes equipas
do continente já têm uns 60”.
Liliana Dias considera que, em
relação à competitividade, essa
existe, mais no escalão feminino
que no masculino, embora haja
ainda muito a fazer na região.

voltou a fazer o pleno na Taça Açores de
Patinagem Artística, arrecadando os
dois primeiros lugares na classiﬁcação
coletiva, com as sua equipas A e B.
A Associação de Patinagem de São Miguel em colaboração com a Escola Patinagem de Ponta Delgada organizaram a
Taça Açores de Patinagem Artística 2018
que teve lugar no pavilhão desportivo
Sidónio Serpa este domingo, dia 27 de
maio.
Em prova estiveram seis clubes; Clube
de Patinagem de Santa Cruz; Clube Patinagem Vila de Capelas; Escola Patinagem Ponta Delgada; Clube de
Patinagem de São Vicente Ferreira; Academia de Patinagem Artística dos Açores
e
Clube
de
Patinagem
Ribeiragrandense, perfazendo um total
de 10 equipas.
Esta prova, para além de promover a
modalidade, teve como objetivo deﬁnir
o apoio da Direção Regional do Desporto ao Clube vencedor da Taça Açores
2018 para participar na Taça de Portugal

de Patinagem Artística, no entanto qualquer Clube poderá participar na Taça de
Portugal desde de que assuma todos os
custos.
Classiﬁcação Colectiva:

Clube Patinagem Santa Cruz (A)
- 56 pontos Clube Patinagem Santa Cruz (B)
- 55 Pontos Escola de Patinagem Ponta Delgada (A)
- 34 Pontos Academia Pat. Artística dos Açores (A)
- 28 Pontos Escola Patinagem de Ponta Delgada (B)
- 24 pontos Clube Patinagem de Vila das Capelas
- 21 pontos Clube Patinagem São Vicente (A)
- 20 pontos Clube Patinagem Ribeiragrandense
- 19 Pontos Academia Pat. Artística dos Açores (B)
- 15 pontos Clube Patinagem São Vicente (B)
- 7 pontos -
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Atividade da PSP

No âmbito da atividade po-

licial recordamos, neste quadro, algumas das ações
desenvolvidas pelos elementos
da Esquadra da PSP de Lagoa, e
divulgada através do relatório
diário do Comando Regional da
PSP.
Ressalvamos que estes são

dados que não reﬂetem a totalidade da atividade dos elementos desta esquadra.
30ABR2018 - Foi detido, um indivíduo do sexo masculino, de
33 anos de idade, pelo crime de
furto em estabelecimento comercial.
12MAI2018 - Foi detido, um
homem, de 20 anos de idade,
por condução de veículo, sem
habilitação legal.
15MAI2018 - Foi detido, um
homem, de 28 anos de idade,
por condução de veículo, sem
habilitação legal.
24MAI2018 - Foi detido, um
homem, de 18 anos de idade,
por condução de um veículo,
sem habilitação legal.

Câmara aprova voto de
pesar pelo falecimento
de Hermano Rego
Em reunião da Câmara Mu-

nicipal realizada hoje, dia 18 de
maio, foi aprovado, por unanimidade, o voto de pesar a Hermano José Tavares de Medeiros
Rego.
Trata-se de uma forma de reconhecer o importante contributo que Hermano Rego,
natural de Ponta Delgada e morador na Lagoa, teve na sociedade lagoense, nomeadamente
destacando-se pela sua dinâmica empresarial.
Ao longo da sua vida proﬁssional, esteve ligado ao setor
económico açoriano, tendo trabalhado no Serviço das Finanças
e ao Banco Comercial dos Açores. De realçar, a sua capacidade
em inovar o setor imobiliário insular, tendo ousado iniciar um
negócio de mediação imobiliária, que seria um dos pioneiros
na ilha de São Miguel.
Hermano José Tavares de Medeiros Rego, soube o que era a
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política ditatorial, tendo prestado serviço militar na Guiné.
Hermano Rego regressou à
sua ilha, tendo constituído família e contribuído, para a dinâmica económica de S. Miguel.
Para lá desta vertente proﬁssional, Hermano Rego tinha interesses diversos: foi fundador da
Casa do Benﬁca, em Ponta Delgada, criada em 1995; e, em
2013, candidatou-se à Presidência da Assembleia Municipal da
Lagoa pelo PSD, tendo desempenhado as funções de Deputado Municipal neste órgão
deliberativo autárquico no período de 2013 a 2017.
Neste sentido e reconhecendo
o contributo inovador de Hermano José Tavares de Medeiros
Rego, foi proposto pela edil lagoense, Cristina Calisto, o voto
de pesar, aprovado por unanimidade, pela Câmara Municipal
de Lagoa.
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Vila de Água de Pau
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Roberto Froias Silva
Idade: 57 anos
Faleceu: 13-03-2018

Vila de Água de Pau

Vila de Água de Pau

Henrique J. de Oliveira Xavier Antunes
Idade: 61 anos
Faleceu: 12-04-2018

Freguesia de Nª Sª do Rosário

Carlos Alberto Matos Almeida
Idade: 58 anos
Faleceu: 23-04-2018

Isabel da Conceição Sousa da Costa
Nasceu: 06-12-1930
Faleceu: 25-04-2018

Vila de Água de Pau

Vila de Água de Pau

Manuel Carreiro dos Santos
Nasceu: 02-01-1951
Faleceu: 02-05-2018

Zulmira de Sousa Batista
Idade: 85 anos
Faleceu: 03-05-2018

Freguesia de Nª Sª do Rosário

Vila de Água de Pau

João Luis de Medeiros Tavares
Nasceu: 09-03-1949
Faleceu: 05-05-2018

Rafael Manuel Botelho Tavares
Nasceu: 09-12-1975
Faleceu: 10-05-2018

Freguesia de Nª Sª do Rosário

Vila de Água de Pau

Vila de Água de Pau

Freguesia de Santa Cruz

João Correia Branco
Nasceu: 05-09-1952
Faleceu: 12-05-2018

Maria Olga
Idade: 90 anos
Faleceu: 19-05-2018

Diniz Manuel de Arruda Pacheco
Idade: 69 anos
Faleceu: 17-05-2018

Arsénio Manuel Botelho Moniz
Nasceu: 19-08-1935
Faleceu: 22-05-2018

Freguesia de Santa Cruz

Maria de Jesus Ferreira Alcaidinho
Benevides
Nasceu: 14-11-1958
Faleceu: 24-05-2018
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HORÓSCOPO DE JUNHO
Carneiro (21/3 a 20/4)

A vida afetiva é crucial para a sua
harmoniza, mas é necessário entender que
manter o equilíbrio pessoal é um processo
apenas intrínseco.
A nível proﬁssional desenvolva a
capacidade de adaptação a novas circunstâncias e, também, apresente as suas qualidades naturais.

A vida afetiva reﬂete o mútuo
crescimento do par mas, procure evitar
rotinas desgastantes, desenvolvendo novidades na relação amorosa.
A nível proﬁssional, com calma, a
conjuntura caracteriza o início de um
período muito estável e marcado pela reestruturação ﬁnanceira.

A vida afetiva remodelada, aliada
à regeneração da sua personalidade,
aponta um novo ciclo de intensas paixões e
muito magnetismo.
A nível proﬁssional encontrará
progressos e muita estabilidade, contudo, o
conhecimento será sempre um fator importante para o sucesso.

A vida afetiva permite a introspeção necessária para entender os seus sentimentos e encontrar a verdadeira
motivação da sua relação.
A nível proﬁssional a evolução é
positiva e poderá esperar progressos ﬁnanceiros, promoções e novas responsabilidades na carreira.

A vida afetiva alterna entre a tranquilidade e a necessidade de surpresas que
colocam à prova o seu crescimento emanado na consciência.
A nível proﬁssional começa um período em que sentirá uma grande capacidade de tomar iniciativas, com ótimos
resultados ﬁnanceiros.

A vida afetiva evolui positivamente e corajosamente vai renovar o relacionamento amoroso, de forma a encontrar
conforto emocional.
A nível proﬁssional poderá aproveitar a sua riqueza interior para desenvolver atividades, de acordo com a sua
sensibilidade.

A vida afetiva em fase de estruturação e a sensibilidade estimulada indicam
a necessidade de ter atitudes coerentes
com valores “Superiores”.
A nível proﬁssional aproveite a
ajuda de ﬁguras circundantes para poder
alcançar a realização pretendida e reorganizar as ﬁnanças.

A vida afetiva exalta o amor-próprio e a capacidade de agir de acordo com
os seus sentimentos, emanados na nobreza
do seu caráter.
A nível proﬁssional use a sua intuição, assuma os riscos da mudança e organize os seus planos, sempre ouvindo as
pessoas circundantes.

A vida afetiva, intensa e marcada
por exigências familiares, espera uma renovação (interior) balizada numa compreensão mais coletiva.
A nível proﬁssional termine situações pendentes e dirija a atenção para os
novos projetos que vão trazer resultados
ﬁnanceiros proveitosos.

A vida afetiva está mais harmonizada e marca uma época de mudanças na
família, alicerçadas em transformações
positivas nas relações,
A nível proﬁssional, com a autoconﬁança elevada, pode esperar ajudas
preciosas que são essenciais para a concretização dos seus intentos.

A vida afetiva permite transformar
situações ou resolver assuntos pendentes
do passado, de forma a abrir um ciclo mais
gratiﬁcante.
A nível proﬁssional podem surgir
mudanças positivas que trazem proveitos
ﬁnanceiros e, sobretudo, contribuem para
a sua satisfação pessoal.

Gémeos (22/5 a 21/6)

Caranguejo (21/6 a 23/7)

Labirinto: Descubra o caminho correto.

Leão (24/7 a 23/8)

Virgem (24/8 a 23/9)

Soluções dos passatempos.

Balança (24/9 a 23/10)

A vida afetiva marca a oportunidade de vivenciar inovadoras experiências
e algumas novas amizades serão benéﬁcas
para o seu crescimento.
A nível proﬁssional surgirão excelentes oportunidades e, com a persistência
aliada à convicção, vai atingir muitos sucessos.
Touro (21/4 a 21/5)

Descubra as sete diferenças.
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Escorpião (24/10 a 22/11)

Sagitário (23/11 a 21/12)

Capricórnio (22/12 a 20/1)

Aquário (21/1 a 19/2)

Peixes (20/2 a 20/3)
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Cabouco recebeu III Festival de Sopas
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Este mês...

O Centro Social e Cultural do Ca-

bouco realizou, recentemente, no
edifício da Junta de Freguesia, o III
Festival de Sopas.
Aliando a vertente gastronómica à
interação entre a comunidade, num
espaço de convívio, esta instituição,
impulsionadora deste evento, na freguesia do Cabouco, pretendeu mobiPub.

A Vila de Água de Pau volta

lizar mais de uma dezena de
grupos/associações e particulares, da
freguesia do Cabouco, com a contribuição de uma sopa, que esteve a
concurso.
O objetivo deste “Concurso de
Sopas” é sensibilizar os participantes,
grupos e particulares, para o interesse cultural da confeção de sopas
tradicionais, incentivando a sua par-

ticipação e criatividade.
A receita do Festival de Sopas serviu
para ajudar a instituição, que está a
passar por diﬁculdades económicas,
de modo a que a mesma continue a
dar continuidade à sua missão e
objetivo e do serviço que presta à
comunidade, nomeadamente crianças, jovens e idosos.

a receber mais uma edição
das Festas em Honra do
Divino Espírito Santo, mais
concretamente do Império de
São Pedro.
A decorrer nos dias 22, 23 e
24 de junho, e pelo quinto
ano consecutivo, a festa é
organizada pela Câmara
Municipal de Lagoa e pelos
seus funcionários.
Na sexta-feira, dia 22, terá
lugar a Bensão da Massa e da
Carne, assim como a abertura
do Quarto Divino do Espírito
Santo, com a participação da
ﬁlarmónica
Fraternidade
Rural.
Mais tarde atuará o Grupo
Foliões da Covoada e o Grupo
de Cantares Vozes do Mar do
Norte.
No sábado, dia 23, decorrerá a distribuiçã das pensões

pelos portadores do Cartão
Lagoa + Saúde.
À noite decorrerá a atuação
do grupo Filhos da Terra e do
Grupo de Cantares da Associação de Funcionários da
CML.
No domingo, dia 24, decorrerá o Cortejo e a Eucaristia
com Coroação de manhã,
sendo que, à tarde, terá lugar
a procissão com coroação dos
Impérios do Concelho de
Lagoa.
Mais tarde será a de sopas,
seguido das atuações do
Grupo de Cantares Tradicionais de Santa Cruz, Grupo de
Cantares do Monte Santo e
do Grupo de Cantares Fonte
Nova (Algarve).
Terá lugar ainda o sorteio
das domingas.
DL

