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1º Centenário das aparições
no Monte D’Água de Pau

Foto: DR

A 5 de julho de 1918, Nossa Senhora apareceu a Joana Tavares do Canto, no
Monte Santo. A atual Ermida foi ediﬁcada perto do local das aparições.
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Já arrancaram as
obras de construção
do futuro Hospital
InternacionalPáginas 04 e 05

25 anos de Treinador

Geraldo Andrade está a comemorar os seus
25 anos de treinador de patinagem.
O técnico lagoense foi o primeiro açoriano a
levar um aleta ao campeonato do Mundo de
Patinagem Artística.
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Setor Agrícola tem peso Campeã regional sub12
em ténis é da Lagoa
importante na Lagoa
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Encerramento do Projeto
“A Aventura do Gaspar”

Fotos: EBI Agua de Pau

As sessões de escrita
criativa – 3.º Periodo

Ao longo do ano letivo,

A escrita criativa “pula e avança, como

bola colorida, entre as mãos de uma
criança”.
Assim como o poema “Pedra Filiosofal”,
de António Gedeão, se tornou um hino à
liberdade e ao sonho, também os alunos do
no 9.º, da EBI de Água de Pau, durante este
período, tiveram nas suas mãos o poder
transformador da escrita, quando aliada à
capacidade de sonhar, à imaginação e à
criatividade!
Tal como Gedeão, os nossos alunos foram
“alquimistas de palavras” e de vidas e passaram pela grandiosa experiência de verem
algumas imagens sofrerem transformações
marcantes mesmo à frente dos seus olhos.
Desta forma, uma lágrima, que sugeria tristeza, passou, com a ajuda de pequenos textos sugestivos, a ser a encarnação da
felicidade, assim como um abraço de despedida se transformou num reencontro ou,
ainda, a fotograﬁa de um casamento perfeito denunciou, depois de aprofundarmos
os nossos olhares, uma relação de violência, disfarçada dos mais diversos e errados
sentidos aliados à palavra “amor”.
Nestes momentos, sem darem por isso, e
sem atribuírem uma conotação negativa à
escrita, vimos alunos envolvidos nos comentários, nas discussões e viveram-se
grandes lições de vida.
Assim, cumpriram-se, mais uma vez, os
objetivos deﬁnidos para as Sessões de
Escrita Criativa, já que esta se faz com as
pessoas e, pura e simplesmente, com a
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coragem que tivermos de usar a nossa imaginação.
Cumpriu-se, sobretudo, a escola: porque
vimos alunos a escreverem felizes… porque
estes mesmos alunos perceberam que se
podem superar, todos os dias, bastando
apenas que o queiram fazer… porque, de
mãos dadas com a escrita, se renovaram
olhares, sentidos, experiências… e se construíram lições que podem ﬁcar para a vida!
Sim, assim se cumpre a escola! E assim…
“o mundo pula e avança como bola colorida entre as mãos de uma criança”.

a turma D do 3ºAno da docente Lisete Rodrigues da
EB1/JI Dr. José Pereira Botelho, participou com empedinamismo
e
nho,
satisfação nas atividades
desenvolvidas, dinamizadas
pela docente Mafalda Rosa,
alargando horizontes e preparando estes mini empreendedores para as suas

vidas futuras.
Realizaramse quinze atividades com o
Gaspar e seus
amigos, com o
objetivo de
prepará-los
para o momento alto: a
construção de um jogo para
a “Feira dos Jogos”.
O encerramento deste
projeto foi realizado na
EB1/JI Dr. José Pereira Botelho, no dia 1 de junho, o Dia
Mundial da Criança, com a
prática do jogo construído e
dos jogos construídos em
anos transatos, e com a
apresentação da música e
coreograﬁa do Gaspar.

Esta atividade foi aberta
a toda a comunidade educativa e foi realizada com
grande sucesso por ter
cumprido os objetivos delineados e superando as nossas espectativas, na qual
todos demonstraram muito
gosto e interesse.
Salienta-se que em
2014/2015 a EBI de Lagoa
foi pioneira na implementação deste projeto na ilha de
São Miguel, em contexto de
escola pública, tendo como
coordenadora e dinamizadora a mesma docente até
aos dias de hoje.
A coordenadora do projeto
Prof. Mafalda Rosa

Fotos: EBI Lagoa

A Coordenadora das Sessões de Escrita
Criativa, Malvina Sousa

“ Quero deixar o meu agradecimento a
todos os alunos que abriram os seus corações a estas sessões e que, ao longo deste
ano, foram a voz da escrita nas mesmas:
desde os mais pequeninos, do primeiro
ciclo, aos maiores, do terceiro, que terminam agora uma fase da sua vida, preparando-se para construírem os seus
caminhos e voarem com as suas próprias
asas! Desejo-vos que a escrita, a imaginação e a criatividade façam sempre parte
das vossas vidas!
Obrigada pela vossa entrega e pelo que
construímos juntos.”
Malvina Sousa

Visita dos finalistas do 4º ano à
EB2,3 Padre João José do Amaral
No ﬁnal do ano letivo, todas as turmas

do 4º Ano da Escola Básica Integrada de
Lagoa se deslocaram à EB 2,3 Padre
João José do Amaral a ﬁm de conhecerem
aquela que será a sua escola no próximo
ano letivo. Visitaram a escola e almoçaram
na cantina, tendo oportunidade de conhecer o espaço e confraternizar com os futuros colegas.

Aves de rapina voam na escola

No dia 13 de junho, aproximando-

se o ﬁnal do ano letivo, todas as turmas da EB 2,3 Padre João José do
Amaral tiveram oportunidade de assistir, no campo de jogos da Escola, a uma
demonstração com aves de rapina. Foi
um momento único e muito interessante em que os presentes tiveram
oportunidades de aprender sobre as
características e a atividade destes fantásticos animais, tendo ainda tido a
possibilidade de contactar directamente com um falcão e uma águia.
Para muitos alunos, professores e funcionários foi, sem dúvida, um momento para mais tarde recordar.
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Novo curso de formação
para professores sobre
Geocaching

Realiza-se, na Escola Secundária da Lagoa,
entre 2 de abril e 6 de julho, um curso de formação, certiﬁcado, para professores do
2º, 3º ciclo e secundário que se encontrem
colocados em escolas dos Açores, sobre:
Geocaching – Uma ferramenta educativa (2ª
edição). Este curso é promovido pelo Newrónio, centro de formação da Escola Secundária da Lagoa, sendo formador o professor
Luis Filipe Machado, coordenador do Clube
de Geocaching desta escola e que é um dos
responsáveis pela GeoTour Azores, projeto
da Direção Regional do Turismo, que utiliza
o Geocaching como “ferramenta” promocional do turismo nos Açores. Encontram-se
inscritos 21 professores de várias escolas de
S. Miguel, de S. Jorge e do Pico.
No dia 14 de junho realizou-se uma visita
de estudo a esta cidade, onde participaram
quinze elementos do clube, acompanhados
por cinco professores. Durante esta ativi-

ESL/ EDUCAÇÃO
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Visita de estudo à
Cidade de Lagoa

Fotos: DR

dade os alunos tiveram oportunidade de
encontrar caches de vários tipos diferentes,
nomeadamente caixas: tradicionais, enigmas e earthcaches. Também tiveram a possibilidade de “treinar” a navegação para as
caches, quer com o GPS, quer com os telefones. Os elementos deste Clube aproveitaram a oportunidade para fazer manutenção
a algumas das suas caches. Algumas das
caches encontradas foram duas novas
caches produzidas por professores desta
escola, que participaram no último curso de
Geocaching, para professores, realizado aqui
na Lagoa. Durante esta visita de estudo, o
grupo percorreu toda a zona litoral da Lagoa
e aproveitou a passagem pela piscina municipal, para tomarem um banho de ma e para
almoçarem
Também participaram nesta atividade de
ﬁnal deste ano escolar dois elementos do
clube de Fotograﬁa desta mesma escola,
pois estes dois clubes têm uma parceria de
cooperação e colaboração.
Luis Filipe Machado e Marco Pereira

Colaboração tecnológica e científica no âmbito de Erasmus+ Key action 2

Fotos: DR

Os projetos GameON e LEVEL,

referentes aos Erasmus + Key action
2 - Cooperation for innovation and
Exchange of Good Practices, aproximam-se do seu término. Os projetos tiveram início no ﬁm de 2016,
quando o Sr. Presidente do Conselho Executivo da Escola Secundária
de Lagoa, Dr. Alexandre Oliveira, asErasmus+ Projeto GameON | Erasmus+ Projeto LEVEL
sinou dois protocolos de parceria
no âmbito do Programa Erasmus+.
Esta empreitada veio colher a experiência que a escola havia desenvolvido no campo dos videojogos em
sala de aula em variadas modalidade de ensino, que incluíam o Ensino Especial. O enfoque da Escola
nesta área destacou-se em 2011,
Palestra “Videojogos na Educação” onde estiveram presentes graças ao apoio do Núcleo de
Empresários da Lagoa. Essa instituialunos e professores de várias escolas
ção assegurou a aquisição de uma
consola XBOX com sensor Kinect
para ﬁns didáticos. O equipamento
foi posto a bom uso e veio a dar frutos num projeto no Ensino Especial,
tendo aquela prática educativa sido
objeto de um caso de estudo por
parte da Microsoft no âmbito do
Programa Escolas Inovadoras.
O Projecto LEVEL consiste no de-

Workshops com alunos e desenvolvedores de videojogos

senvolvimento de uma aplicação,
Enchanted Crystals, para treinar as
operações básicas da Matemática.
O Projeto GameON é uma colaboração de investigadores, especialistas em jogos e professores que
procura contribuir para que se dê
uma utilidade educativa aos videojogos. Participam nesta empreitada
vários docentes da Escola Secundária de Lagoa, que têm cedido as
suas experiências na forma de textos que serão compilados num livro
que será publicado em forma física
e digital. A primeira edição do livro
será em Inglês, visto ser a língua de
ligação entre os países participantes. Os parceiros destes Erasmus+
são a Universidade de Paderborn, a
Glasgow Caledonian University, a
empresa Ingenious Knowledge, as
Escolas Platão e a Escola Secundária de Lagoa. A participação neste
programa europeu tem permitido o
contato com práticas educativas
inovadoras e com especialistas de
diversas áreas. No âmbito destes
Erasmus, em outubro de 2017,
estiveram presentes nos Açores vários investigadores que dinamizaram a conferência Videojogos na

Educação. Este evento clariﬁcou o
desenvolvimento de videojogos,
sendo que este abrange várias
áreas, indo muito além da programação. É uma uma atividade que
não conhece fronteiras, nem se
encontra limitada pelos efeitos da
insularidade.
Presentemente,
ambos os projetos encontram-se
na reta ﬁnal, com os testes da aplicação e melhoramentos dos textos
para o livro, indo ambos os projetos
ter o seu término oﬁcial em Glasgow, no mês de Agosto.
A participação no Programa Erasmus+ só foi possível graças à colaboração da Direção Regional de
Educação, de muitas escolas açorianas, da Câmara Municipal de Lagoa,
do Nonagon, de muitos alunos,
docentes, funcionários administrativos, elementos de órgãos de gestão de várias escolas e muitos
outros. O Programa Erasmus+ permitiu a participação em práticas
empreendedoras que enriquecem
a cultura escolar e contribuem para
o ﬂorescimento de alunos inovadores.
João Freitas
Coordenador do Projeto
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Hospital Internacional dos Açores já está em construção

Em construção na zona do Teconoparque, na Lagoa, a obra do futuro Hospital Internacional dos Açores tem uma prazo execução de 18 meses.

Foi lançada a 19 de junho, a

primeira pedra do futuro Hospital
Internacional dos Açores (HIA), a
ser construído nos terrenos contíguos ao Nonagon – Parque da
Ciência e Tecnologia de São
Miguel.
Falando na apresentação deste
investimento, Luís Miguel Farinha,
Presidente do Concelho de Administração do HIA, recordou que a
capacidade instalada será integral
e que pretende estar ao serviço de
toda a população, quer residente
quer ﬂutuante.
Segundo adiantou, a aposta da
construção do futuro HIA nos Açores deveu-se ao facto de inexistência duma unidade como esta na
região, sendo que a oferta será
generalista, com uma forte aposta
também no turismo de saúde,
onde pretendem trabalhar com a
diáspora, dando a possibilidade de
desenvolver este segmento.
Quanto à sua localização, Luís
Farinha foi perentório, destacando
que este teria de ser construído,
como é lógico, na ilha com maior
população, e num local estratégico
e central, como é o caso da Lagoa,
onde destacou a visão, a capacidade, o dinamismo de decisão do
executivo da Lagoa, o que não encontraram noutros investimentos
no país, dai ter sido fulcral para a
decisão da sua instalação neste
concelho, sendo aliás a mais central da ilha, com ligação rápida aos

restantes concelhos da ilha.
O HIA apostará numa oferta de
serviços de qualidade, diferenciada e inovadora, concebida de
forma abrangente e acurada, onde
os serviços hoteleiros, a tecnologia
dos equipamentos e a distinção
dos recursos humanos constituirão a pedra basilar do projeto.
A infraestrutura do HIA arquitetada numa fachada moderna e
funcional terá cerca de 12.500m2
divididos por 3 pisos, cujo investimento ﬁnanceiro se situará próximo dos 30M de euros,
prevendo-se que o capital humano atinja os 350 colaboradores
em velocidade cruzeiro e tendo
datada a sua inauguração no primeiro trimestre de 2020.
O HIA pretende servir toda a população residente do arquipélago,
mas também estabelecer uma
relação privilegiada com a comunidade emigrante e, ser igualmente uma referência da
população estrangeira no âmbito
do Turismo de Saúde. Para este
foco estão já pensados vários pacotes de Hotelaria/Saúde que em
parceria com as várias entidades
regionais relacionadas com este
setor, colocarão os Açores na rota
do Turismo Médico Internacional.
Por seu turno, José Batista, administrador para a área clínica do
HIA, recordou ser este um hospital
generalista, mas obviamente com
bandeiras, técnicas e especialidades que ainda não existem nos

Açores, sendo assim complementar ao que já existe, com especialidades que cobrem quase todas
as áreas da medicina.
As unidades funcionais de maior
diferenciação e inovação tecnológica incluem o Centro Cardiovascular dos Açores, com cirurgia
vascular e cirurgia cardíaca, o
Centro de Cirurgia Laparoscópica,
o Centro de Urologia dos Açores e
as Unidades de Cuidados Intensivos e Neurocirurgia.
Por seu lado, o Bloco Operatório
será constituído por 3 salas opera-

tórias, uma das quais híbrida,
enquanto o internamento contará
com cerca de 60 camas, (incluindo
camas para Maternidade e Pediatria) e o ambulatório integrará diversos gabinetes para acolher as
cerca de 40 especialidades que
estão previstas. Outra área com
uma forte estrutura será a dos
meios complementares de diagnóstico onde estarão presentes
um laboratório Análises Clínicas e
outro de Anatomia Patológica, os
Centros de Função Respiratória,
de Estudos Neuroﬁsiológicos e de
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Audiologia e um serviço de
Imagiologia integrado com disponibilidade de Tomograﬁa Axial
Computorizada (TAC’s), Ressonância Magnética, Densitometria,
Ecograﬁa, Mamograﬁa, Pac’s de
Digitalização Fina e Raios X digital.
Os serviços de Atendimento Permanente de Medicina Geral e
Familiar e de Pediatria funcionarão diariamente 24H, com o apoio
do transporte de ambulâncias próprio, segundo recordou.
Foto: Gacs

Colocação da primeira pedra do futuro Hospital Internacional dos Açores, localizado na Lagoa.
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“Hospital Internacional será uma infraesrutura
relevante para o desenvolvimento do concelho”

A cerimónia de apresentação do futuro Hospital Internacional teve lugar no auditório do Nonagon - Parque da Ciência e Tecnologia de São Miguel.

Presente nesta sessão esteve

a presidente da Câmara Municipal
de Lagoa, Cristina Calisto, onde referiu ser este um momento para
celebrar, numa altura em que se
assiste ao lançamento da primeira
pedra do futuro Hospital Internacional dos Açores.
Segundo adiantou, é um investimento que surge ao abrigo do
Lagoa Investe, o regulamento de
apoio e incentivo a iniciativas económicas de interesse municipal, e
que não deixa de espelhar algumas das prioridades do Lagoa em
matérias de dinamização empresarial e desenvolvimento económica, sendo sem dúvida a
concretização de uma grande ambição do município.
Cristina Calisto recordou que
esta zona do Tecnoparque é uma
área de expansão da Lagoa, onde
já se situa o Expolab, o Nonagon,
e agora com o Hospital. “A Lagoa
inicia um novo e promissor ciclo
uma vez que concretização deste
investimento terá impacto não só
para este concelho mas também
para a própria Região Autónoma
dos Açores”.
A autarca destacou o facto de
a Lagoa ser um centro de estratégico de desenvolvimento está
marcada por importantes projetos
resultantes da política que a autar-

quia quer para o concelho.
“O Tecnoparque, a obra mais criticada de sempre dos últimos 20
anos, está a aﬁrmar-se, perante
todos, como um elemento diferenciador em comparação com os
outros concelhos. Há 20 anos
quem governava a Lagoa foi visionário, arriscamos e fomos criticados, mas cumpre-se agora a
promessa”, destacou.
Cristina Calisto disse não ter dúvidas que “este hospital será uma
infraestrutura relevante para o desenvolvimento do concelho, e virá
contribuir fortemente para a criação de postos de trabalho, para a
dinamização de outros setores do
tecido empresarial, para além de
que será uma aposta na inovação
e tecnologia, através de uma estratégia comercial e inovadora a
nível regional”.
“Não restem dúvidas que o Tecnoparque é o espaço de excelência para grandes investimentos e
para projetos de grande dimensão
nacional e internacional, como é o
caso deste hospital”, recordou.
A autarca aproveitou ainda a
ocasião para destacar o facto de
2018 estar a ser um ano intenso e
simultaneamente gratiﬁcante em
termos de perspetivas económicas
e noivos projetos, recordando
que, desde janeiro deste ano, deuse o arranque das obras do em-

preendimento Lazer e Turismo Quinta da Parodia (janeiro); foi
aprovada a candidatura, a fundos
comunitários, dos projetos Lagoa
Smart City e Ciclo Via da Lagoa (fevereiro); abriu o Gabinete de
Desenvolvimento
Económico
(março); iniciou-se o processo de
licenciamento e anúncio de um

áreas do turismo e da educação.
Aproveitando a presença do Presidente do Governo Regional dos
Açores na cerimónia, a autarca da
Lagoa lembrou que aguarda o
arranque do segundo bloco do
Nonagon que, para além de elevar
o nível do parque, irá diversiﬁcar
os serviços ali existentes.

Vasco Cordeiro, presidente do Governo Regional dos Açores.

Lar Residencial e um CAO (abril),
arrancaram as obras do empreendimento turístico Sul Villas (maio),
e agora o lançamento da primeira
pedra do futuro Hospital Internacional dos Açores (junho).
Mas a autarca disse ainda que a
dinâmica continuar com dois
novos projetos, a serem anunciados em breve, que irão reforçar as

Governo mantém
compromisso para
com o SRS

Por outro lado, o Presidente do
Governo aﬁrmou que o investimento no Hospital Internacional
dos Açores constitui um sinal da
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conﬁança de investidores privados
na economia da Região e garantiu
o empenho do Executivo em dotar
o Serviço Regional de Saúde dos
meios para servir os Açorianos.
O Presidente do Governo adiantou que diversos indicadores são
bem elucidativos do estado da
economia regional.
Em 2017, o Produto Interno
Bruto ultrapassou a barreira dos
4.000 milhões de euros, o maior
valor de sempre e já superior em
231 milhões ao que se veriﬁcava
antes da crise, adiantou Vasco Cordeiro, para quem o trajeto de
recuperação que a Região tem
feito repercute-se, também, no
mercado de trabalho, que regista
mais cerca de 12.500 Açorianos
empregados no primeiro trimestre
deste ano, relativamente ao início
de 2014.
Na cerimónia, que marcou o
arranque da construção do novo
hospital, o Presidente do Governo
garantiu, por outro lado, que este
tipo de investimento não substitui
nem pode diminuir o compromisso do Governo com um Serviço
Regional de Saúde (SRS) dotado
dos meios, das infraestruturas e
dos recursos para cumprir a sua
função de servir os Açorianos.
DL
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CULTURA

Júlio T. Oliveira lança o seu 4º livro
“Qual o teu papel senão o de resistir?”
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“O Júlio tem um
grande talento”

O escritor Pedro Chagas Freitas.

Para o escritor Pedro Cha-

Este novo livro foi apresentado no Salão Nobre do Convento dos Franciscanos, na Lagoa.
“

Qual o teu papel senão o de re-

sistir?” é a mais recente publicação
do escritor Júlio T. Oliveira, apresentado no ﬁnal do mês de junho.
Segundo o jovem lagoense, este
livro aborda várias temáticas que se
unem por um ﬁo condutor: a resistência, a resiliência humana, ou seja,
a capacidade do ser
humano resistir às adversidades, mas, mais
ainda, de ultrapassá-las. “É esta a
grande mensagem da obra: nós
somos capazes! Somos capazes de
aguentar, somos capazes de superar:
no amor, na vida, na existência: tudo
pede um pouco de nós, um pouco
que dói, mas que saibamos ceder na
altura certa, ou não ceder se for caso
disso. Acima de tudo, somos livres, e
é livres que temos que continuar a
estar. Cada um é rei de si mesmo”, refere o autor.
A apresentação de mais esta obra
decorreu no Salão Nobre do Convento dos Franciscanos, e esteve a
cargo de Malvina Sousa e Pedro Chagas Freitas.
Esta é já a quarta obra de Júlio T.
Oliveira, três delas de poesia. Ao

O jovem Júlio T. Oliveira.

Jornal Diário da Lagoa, aquando do
lançamento da sua primeira obra, já
falava no lançamento de mais duas
obras, embora diga que não existe ligação direta entre as várias obras.
“Se houver será: a poesia que busco
dar a quem me lê, a quem me toma
pelo coração, é uma poesia de carácter lírico-confessional, experimentada. Talvez haja uma ligação aí, mas
este meu Qual o teu papel senão o de
resistir? é um livro com uma poesia
ﬁlosoﬁcamente mais sólida, mais racional, com mais substância e menos
emocional e leviana. É uma poesia
pensada, reﬂectida, trabalhada, madura”.
Júlio Tavares Oliveira é um jovem de
20 anos, nascido na freguesia de
Nossa Senhora do Rosário. Atualmente é dirigente associativista e
fundador da recém-criada Associação Jovem Lagoense – AJL, lançou já
outras três obras: “Versos Experimentados” (2015), “O que não ﬁcou
por dizer” (2016) e “Santa Cruz: ﬁlhos
e servos” (2017).
Ao Jornal Diário da Lagoa, o jovem
escritor adianta que “esta coisa da
inspiração existe. Mas também existe
o querer, a vontade e a ambição. Sem esses
três a ‘lâmpada’
não se acende.
‘Deus quer, o
homem sonha, a
obra nasce’, diz
Pessoa. Então
que possamos,
primeiro, querer,
para depois ter:
e ter o quê? As
palavras a nos
aparecerem na
cabeça, como pirilampos ﬂuorescentes. Aquele
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que não sonha é, citando de novo
Pessoa, um ‘cadáver adiado que procria’. Então, sonhemos. Sonhemos
mais. Sonhemos melhor”, realça.
Por outro lado, questionado pelo
nosso jornal sobre a quem chega a
escrita de Júlio T. Oliveira, este é claro
na sua resposta, ”Chego a quem me
toma pelo coração. Chego a quem
gosta de mim. E basta”.
Esta é já a quarta obra que o jovem
lagoense lança, em quatro anos, mas
este é um ritmo que não dá para continuar, até porque, sendo diz, “a este
ritmo, daqui a 10 anos, estou esgotado psicologicamente. As pessoas
que passam pela rua e que me cumprimentam – “Olá, Júlio!” – pensam
que devo ter uma vida fácil, mas não
é verdade: estudo para ter as notas
que tenho, passo tempo com o meu
avô que é viúvo, os meus pais estão
separados, vivo com algumas diﬁculdades, mas nunca me falta nada.
Amo a minha mãe, irmã, avós, todos
os que gostam de mim. Mas tenho
problemas de saúde graves também
e manter este ritmo vai ser muito
complicado para mim, muito por
causa deles também. Também coordeno uma associação que fundei.
Não sou o super-homem, mas é
como se fosse neste momento, confesso. Ando a trabalhar, hoje, em 3
projectos literários diferentes,
tirando a AJL e a universidade. É
muita coisa a conciliar”, refere Júlio T.
Oliveira á nossa reportagem.
O jovem lagoense termina deixando uma mensagem a quem por
este caminho queira enveredar, referindo que, “o escritor não é quem escreve. O escritor é quem não desiste
nunca de escrever”.
DL

gas Freitas, Júlio T. Oliveira é
um jovem de muito talento,
e que vale a pena conhecêlo.
O escritor, convidado a
apresentar esta quarta obra
literária do jovem poeta lagoense, tem mais de duas
dezenas de publicações,
entre romances, novelas,
contos, crónicas, guiões, letras de música, textos publicitários e outros. Está na lista
dos mais vendidos de 2014
em Portugal.
Ao Jornal Diário da Lagoa,
diz ser um felizardo por
poder viver momentos
assim, referindo ao facto de
voltar aos Açores, que diz
ser um fã fanático, e referindo que “a ilha é lindíssima”.
Segundo diz, os Açores são
poesia. “São a capacidade
de superação. São a força da
natureza e a força das pessoas. São capacidade de
luta. São encanto e coragem.
São paz e desassossego”.
Sobre a apresentação deste
novo livro do jovem lagoense, Pedro Chagas Freitas recorda que só aceita
apresentar livros, por isso raramente o faz, nos quais se
revê completamente. “O
Júlio tem um grande talento.
Vale a pena conhecê-lo”.
Segundo diz, “há neste
livro, algo que nos faz acreditar que a arte da escrita

está mais viva que nunca”.
Pedro Chaga Freitas considera que os Açores são uma
região com potencial na literatura. “Sempre foram. Sempre serão. As pessoas dos
Açores parecem-me ter uma
natureza literária, uma espécie de predisposição para
sentir as letras. É natural,
por isso, que haja muito talento pelas ilhas”.
Como conselho para os
mais novos, Chagas Freitas
incentiva à escrita. “Tenham
a coragem de escrever. Com
medo mas com coragem.
Sempre”.
Aos lagoenses que adoram
ler e, mais ainda, escrever,
deixa como mensagem para
estes se “atirarem” para as
letras. “Sejam capazes de
ver nas letras não só uma
forma de arte, mas também
uma forma de vida”.
Também Malvina Sousa,
escritora que também apresentou esta obra do jovem
lagoense, adianta que este
“é um livro que nos assalta
com uma pergunta inicial e
que, ao longo das páginas
que o compõem, nos vai beliscando com muitas outras… As respostas? Vão
sendo encontradas página a
página, na pele nas mais variadas sensações, vindas de
cada um de nós… se ousarmos olhar para a vida…
olhos nos olhos”.

Escritora lagoense Malvina Sousa.

DL
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Casa dos Açores no Algarve Resgate e Preservação do Culto
e Festejos ao Divino Espírito
Santo, no Sul de Portugal
Continental

Foto: DL

Pesquisas várias, opiniões e

notícias longínquas, atribuem a
meados do século XIX e à cidade
de Tavira os últimos festejos e
culto em louvor ao Divino Espírito Santo de que parece haver
conhecimento no Algarve.
Quase século e meio após o
“desaparecimento” desta vivência, a Casa dos Açores tomou o
ﬁrme propósito de assumir a
plena responsabilidade do resgate e preservação deste culto e
festejos no extremo sul do continente português e, desde então,
ano após ano, esta sã realidade
que o povo açoriano como ﬁel
depositário por quase todo o
mundo partilha, tem sido transmitida e vivida pela comunidade
açoriana e simultaneamente pela
atenta comunidade desta região
de acolhimento.
De facto, a 9 de Junho de 1996
foi dado início ao “Ciclo das Nove
Ilhas no Culto e Festejos ao
Divino Espírito Santo”, ao qual
todas as ilhas dos Açores foram
“trazidas” na espécie da carne,
do vinho, do pão, da massa sovada e dos cozinheiros responsáveis pela genuína confecção das
“sopas”, na autenticidade de
cada uma das ilhas representadas.
Coroas e Bandeiras do Divino
vindas dos Açores, sem excluir
ﬁlarmónicas também açorianas,
ofertaram por estas terras algarvias, em cadenciado passo próprio da circunstância, o Hino do
Divino e a alegria plena desta
secular tradição.
Cortejos surpreenderam e engalanaram vilas e cidades do
Algarve e genuínos foliões que os
Açores referenciam, trouxeram
também importantíssimo contri-

buto, quanto ao garante da veracidade da Festa.
A missa com coroação, sempre
emoldurada por templos repletos de ﬁéis expectantes e atentos
ao desenrolar de um cerimonial
próprio e único, ﬁrma o maior e
mais signiﬁcativo momento
vivido e alicerçado de inabalável
fé, enquanto cânticos entoados
por ensaiadas vozes são ouvidos
em simultâneo acompanhamento de indispensável órgão. A
Coroação, auge de toda a cerimónia, desperta o entoar de “Veni,
Creator Spiritus”. Ainda no Templo, e no desenrolar de cerimonial apropriado, ﬁlarmónicas e
foliões anunciam a respectiva
presença, no vínculo da correspondente atribuição.
Este importante resgate é marco
único na diáspora açórica, referenciado com ênfase em órgãos
de comunicação social, difundido
em notícias e matéria parcial em
tese de doutoramento na conceituada Universidade de Salamanca, na vizinha Espanha, e de
igual modo, pela Univerzita
Palackého V Olomouci, da República Checa.
Porém, mais que tudo isso, “O
Ciclo das Nove Ilhas no Culto e
Festejos ao Divino Espírito Santo”
assume a plena retribuição ao
Algarve da dádiva que os primeiros povoadores ofertaram às
ilhas dos Açores e que os açorianos de todo o mundo entenderam assumir o resgate.
Volvidos vinte anos, o Culto ao
Divino, envolvendo Açores e
Algarve, traduz todo um manifesto abraço, fruto da partilha
vivida e assim distribuída:
1996 – Concelho de Vila do
Porto - Festividade em Faro
1997 – Concelho de Angra do

Heroísmo - Festividade em Faro
1998 – Concelho da Horta
- Festividade em Faro
1999 – Concelhos Madalena/
S. Roque/Lages - Festividade em
Tavira
2000 – Concelhos Velas/Calheta
- Festividade em Loulé
2001 – Concelhos Sta.
Cruz/Lajes – Flores Corvo - Festividades em Albufeira
2002 – Concelho de Sta. Cruz –
Graciosa - Festividade em Lagos
2003 – Concelhos Ribeira
Grande/Povoação/ Nordeste
- Festividade em Faro
2004 – Concelho da Praia da
Vitória - Festividade em Faro
2005 – Concelho de Vila do
Porto - Festividade em Faro
2006 – Concelho da Horta
- Festividade em Faro
2007 – Concelho de Angra do
Heroísmo - Festividade em Faro
2008 – Concelho de Lagoa (Açores) - Festividade em Lagoa
(Algarve)
2009 – Concelho de Lajes – Flores - Festividade em Faro
2010 – Concelho de Stª Cruz –
Graciosa - Festividade em Faro
2011 – Festividade em S, Bartolomeu de Messines
2012 – Festividade em S. Bartolomeu de Messines, Festividade
em Faro, Festividade em Tavira
2013 – Festividade em S. Bartolomeu de Messines
2014 – Festividade em S. Bartolomeu de Messines
2015 – Festividade em Faro
2016 – Festividade em Lagoa/Algarve (no âmbito da geminação
Lagoa/Açores - Lagoa/Algarve)
2017 – Festividade em Faro
2018 – Festividade em Lagoa/
Algarve (no âmbito da geminação Lagoa/Açores - Lagoa/
Algarve)
Este “Ciclo das Nove Ilhas no
Culto e Festejos ao Divino Espírito Santo” perdurará neste
extremo sul do Continente Português, e os Açores e a sua gente
tudo farão quanto ao garante
destas festividades nos dezasseis
Concelhos do Algarve, infelizmente, ainda nem todos contemplados com a partilha.
Ruben Santos
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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!

Dos Crimes contra Animais
de Companhia
Assim reza a lei n.º 64/2014 de

29 de Agosto, a qual alterou o
nosso Código Penal, adicionandolhe um novo título, neste caso o
Título VI no qual versam os crimes
praticados contra animais de companhia.
Ao invés de interpretar e aclarar
o sentido da lei como tem sido
usual, neste artigo, decidi transcrever do código penal os crimes a
que nos referimos, pois os mesmos são bastante explícitos e
claros sobre as penas aplicáveis
aos causadores de maus tratos a
animais e seu abandono. Vejamos:
Artigo 387.º
Maus tratos a animais de companhia
1 - Quem, sem motivo legítimo,
inﬂigir dor, sofrimento ou quaisquer outros maus tratos físicos a
um animal de companhia é punido
com pena de prisão até um ano ou
com pena de multa até 120 dias.
2 - Se dos factos previstos no número anterior resultar a morte do
animal, a privação de importante
órgão ou membro ou a afetação
grave e permanente da sua capacidade de locomoção, o agente é
punido com pena de prisão até
dois anos ou com pena de multa
até 240 dias.
Artigo 388.º
Abandono de animais de companhia.
Quem, tendo o dever de guardar,
vigiar ou assistir animal de companhia, o abandonar, pondo desse

modo em perigo a sua alimentação e a prestação de cuidados que
lhe são devidos, é punido com
pena de prisão até seis meses ou
com pena de multa até 60 dias.
Artigo 389.º
Conceito de animal de companhia
1 - Para efeitos do disposto neste
título, entende-se por animal de
companhia qualquer animal
detido ou destinado a ser detido
por seres humanos, designadamente no seu lar, para seu entretenimento e companhia.
2 - O disposto no número anterior não se aplica a factos relacionados com a utilização de animais
para ﬁns de exploração agrícola,
pecuária ou agro industrial, assim
como não se aplica a factos relacionados com a utilização de animais para ﬁns de espetáculo
comercial ou outros ﬁns legalmente previstos.»
Termino esta edição, lançando
um apelo a que neste verão não se
vislumbre o abandono de animais,
como é frequente nesta altura do
ano. Não só não é uma ação
moralmente deplorável, para além
de as penas aplicáveis não serem
nada leves.

Hélder Pimentel Medeiros
Advogado
helderpimentelmedeiros@gmail.com
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Água de Pau comemora o seu 503º aniversário (1515-2018)

Fotos: DL

Nossa Senhora do Pranto e um piquenique nas Furnas. Terá ainda
passagens pela fábrica de Chá da
Gorreana e do Miradouro de Santa
Iria. A saída de Água de Pau está
prevista pelas 09h30 e o regresso
pelas 18h30.

1º Torneio Loriberto
Almeida Arruda

Água de Pau comemora, este

mês de julho, os seus 503 anos de
elevação a Vila. Umas comemorações que foram pensadas e organizadas de forma a abranger todas
as pessoas, desde os mais novos
até aos mais graúdos, ressalva ao
Diário da Lagoa, o presidente da
Junta de Freguesia local.
Segundo Paulo Ricardo, as comemorações versam num programa vasto muito cultural e
desportivo. “Falamos de 503 anos
de elevação a vila. É uma comemoração nobre, são muitas as gerações que já passaram por esta
lindíssima terra, e são muitas as
que ainda vão cá passar”, adianta.
O edil refere que o grande objetivo é juntar não só as pessoas de
Água de Pau como também trazer
pessoas de outros locais. “Água de
Pau tem um dom de saber receber
as pessoas, e é com este dom que
são todos bem-vindos. É cada vez
mais importante apostar na área
do desporto e na área cultural,
porque faz com que haja mais ocupação não só por parte das crianças, dos jovens como também dos
mais idosos”.
Refere ainda que a Junta de Freguesia estará sempre pronta para

apoiar, dentro das suas possibilidades, tudo o que diz respeito ao
desporto e no que respeita à área
cultural desta “exemplar vila”.
Desde outubro de 2017 à frente
da Junta de Freguesia, Paulo
Ricardo adianta que, desde que
tomou posse, não tem sido fáceis
estes oito meses de governação.
Uma mudança marcante na sua
vida, segundo diz. “Tenho um método de trabalho diferente, gosto
das coisas organizadas, e tenho de
ter a certeza daquilo que estou a
fazer, tudo tem de ser feito de uma
forma correta. Numa junta de Freguesia temos de dar um passo de
cada vez, os problemas não são resolvidas de um mês para o outro”.
O presidente da Junta de Água
de Pau ressalva o facto de fazer
muita impressão, de algumas pessoas quererem as coisas resolvidas
para ontem, o que considera que
não pode ser assim.
Paulo Ricardo recorda que Água
de Pau tem tudo aquilo que um
turista procura devido à sua localização. “Estamos localizados
mesmo no centro sul da ilha de
S.Miguel, aqui o clima é de excelência”.
Água de Pau oferece a todos os
locais e visitantes, uma das melho-

Praia da Baixa D’Areia, na Caloura.

res gastronomias da região. Aqui o
turista pode disfrutar de variadas
ocupações, desde um passeio ao
nosso Monte Santo, que em breve
terá o seu merecido brilho, uma
caminhada com a garantia de ar
puro pela Serra de Água de Pau,
uma visita aos núcleos museológicos, um banho refrescante na
nossa Baixa D'Areia ou cerco, um
mergulho num dos locais mais paradisíacos do planeta. Falo claro da
nossa Caloura. Água de Pau tem
tudo e o turismo será sempre uma
aposta”, reforça.
Falando ao Jornal Diário da
Lagoa, o edil recorda que, um dos
principais problemas de Água de
Pau continua a ser a habitação
degradada, que encontrou junto
de algumas famílias. “Tenho visitado varias habitações e lamento
muito a forma como algumas
famílias vivem, e o pior é quando
encontramos crianças nestes ambientes”.
Paulo Ricardo adianta que “seria
muito importante a presença da
Secretaria da Regional da Habitação, para que ﬁcassem a par de
algumas situações”.
Como qualquer autarca, quer sempre o melhor e, para Água de Pau,
o seu sonho é grande. Segundo
adiantou, para responder a esta
questão, levaria horas, pois quer
muito para a sua freguesia, mas
sendo mais preciso e indo ao que
mais o preocupa, “gostava que
todos os pauenses tivessem boas
condições de vida, onde pudessem educar os seus ﬁlhos viver um
dia a dia feliz”.
Outro assunto que Paulo Ricardo
quer ver resolvido na Freguesia é
a questão dos papéis que muitas
vezes estão no chão, por isso
mesmo, “ Junta de Freguesia vai
fazer de tudo para colocar papeleiras em algumas locais de Água de

Pau. A falta destes pontos faz com
que as pessoas não tenham sítio
para colocar os papéis”, ressalva.
Paulo Ricardo quer a população
junta para que Água de Pau possa
ser uma vila com mais de 500 anos
sempre limpa.

Passeio de idosos

No âmbito das comemorações
dos 503 anos de elevação de Águia
de Pau a Vila, a Junta de Freguesia
está a organizar um passeio de
idosos, que irá decorrer a 21 de
julho.
O passeio será até ao Nordeste,
com passagem pela Ermida de

Foi em homenagem a Loriberto
Almeida Arruda, um homem que
vivia com intensidade o seu clube
de coração, o Santiago Futebol
Clube, que a junta de freguesia organizou este torneio de futebol de
veteranos, no passado mês de
junho.
Neste torneio, que decorreu no
Campo de Jogos Mestre José
Leste, participam as equipas do
Vasco da Gama, Ribeirinha, Santiago e Operário.
Segundo fonte da Junta de Freguesia, o objetivo não foi procurar
vencedores mas, acima de tudo,
incentivar para a prática do desporto, sempre com o sentido de
companheirismo e bem receber.
Depois dos jogos, a Junta de Freguesia preparou, com a ajuda do
mordomo do Império de S. João e
das cozinheiras que estavam ao
serviço, um beberete, onde todos
puderem estar em convívio uns
com os outros.
DL

Momento de convívio do torneio de veteranos.

Fotos: JFAP
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Setor Agrícola tem um peso
importante na Lagoa
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A Lagoa renasce, gloriosa
e inviolável!

Foto: DL

Obras do futuro Hospital Internacional dos Açores.

Quem passar, hoje, pelo Par-

César Pacheco está há dois anos à frente da Associação de Jovens Agricultores Micaelenses.

Apesar de não ser falado, o

setor agrícola tem um peso muito
importante no concelho de
Lagoa. Santa Cruz, Cabouco e
Água de Pau são zonas importantes do ponto de vista agrícola,
sedo que a maior exploração
leiteira da ilha está localizada exatamente neste concelho.
Segundo César Pacheco, presidente da Associação de Jovens
Agricultores Micaelenses (AJAM),
esta é uma situação que por
vezes é esquecida.
Ao Jornal Diário da Lagoa, o dirigente associativo, recorda que
geralmente a Lagoa é falada apenas do ponto de vista turístico, da
restauração o da sua atividade
piscatória, mas neste concelho
existem muitos bons agricultores.
César Pacheco diz ser importante acompanhar e perceb4er o
trabalho que tem sido feito,
numa visão interessante do que
tem sido feito pelo produtor agrícola lagoense.
O presidente da AJAM diz
mesmo que “vejo a Lagoa como
um conselho desenvolvido na
agricultura”.
Por outro lado, recorda ainda o
facto de, na Lagoa, estar a fábrica
da PROLACTO, que acaba de ser
vendida a um grupo internacional. Considera ser uma oportunidade agora surge, deixando o
desaﬁo para que esta indústria
possa abrir portas aos produtores.
César Pacheco diz que há que
estar atento ao desenvolvimento
deste negócio, sendo uma grande
oportunidade para o produtor lagoense.
Falando ao Jornal Diário da
Lagoa, em balanço aos dois anos

à frente da Associação de Jovens
Agricultores Micaelenses (AJAM),
César Pacheco faz um balanço
positivo desta sua nova etapa
como dirigente associativo.
“Olhando para trás, claro que
faço um balanço positivo, com
um percurso que acaba por ser
interessante, porque tem a ver
com a minha atividade proﬁssional, e depois toda a grande envolvência do setor e o meu próprio
crescimento do setor”.
Segundo César Pacheco, denota-se um crescimento na atividade assim como na própria
associação.

Preço do leite
continua baixo

Falando sobre o setor leiteiro,
o presidente da AJAM reconhece
os níveis de qualidade da produção micaelense, mas admite que
o preço que é pago por litro aos
produtores continua abaixo do
desejado e do valor justo, e este
tem sido uma das grandes lutas
da associação, no sentido de reivindicar um aumento justo.
César Pacheco acredita que se
não fosse o poder reivindicativo
das associações, o preço poderia
ser ainda pior, mas a luta, essa,
continua, pela justiça no setor.
Atualmente o pagamento está
cerca de dois cêntimos abaixo do
que devia. “Considero que o
preço médio abaixo dos trinta
cêntimos é complicado para os
produtores. Nos últimos dois
anos, se ﬁzermos contas aos dois
cêntimos em média por litro,
serão muitos milões perdidos a
favor dos produtores”.

Segundo o presidente da AJAM,
em Portugal, existe uma grande
desunião em termos da indústria,
e isso tem sido um grande entrave, e lamento a facto de haver
indústrias que colocam tetos à
própria produção.
César Pacheco admite que a
própria distribuição também
poderá ter uma quota parte de
culpa sendo que, a solução, só
será possível com uma união
entre todos, com uma estratégia
que beneﬁciasse a produção, a
industria e a distribuição.
O presidente da AJAM considera que deveria haver um preço
mínimo de venda ao consumidor
e aos produtores, adiantando que
o preço que é pago pelo consumidor e baixo face à qualidade do
leite produzido na região.
“Pagar cerca de 60 cêntimos por
um litro de leite penso que já é
um preço justo, mas pagar 44 ou
46 cêntimos por litro, já não é um
preço justo. O consumidor está a
comprar barato para a qualidade
produzida, e tudo isto acaba por
prejudicar unicamente o próprio
produtor”.
Por outro lado, César Pacheco
fala igualmente da relação que
tem havido ente a Associação de
Jovens Agricultores Micaelenses
(AJAM) e a Associação Agrícola
de São Miguel (AASM) que considera de cordial, com um poder
reivindicativo a uma só voz, o
que, segundo diz, faz todo o sentido que assim seja. “É o que faz
falta aos restantes, haver consonância nas revindicações”.
DL

que Tecnológico de Lagoa deparase com uma visão extraordinária
para os tempos que correm: a
construção do Hospital Internacional dos Açores.
Para mim, é uma visão fantástica. Vinha de táxi, passei por lá, e
o taxista perguntou: “o que estão
a fazer aqui?”. E eu respondi: “um
hospital. O Hospital Internacional
dos Açores”. E ele retorquiu:
“Bolas, a Lagoa está a avançar, a
crescer a olhos vistos!”.
Acho que essa última aﬁrmação
do taxista diz tudo. Este projecto
vai trazer: dinamismo económico,
demográﬁco, emprego e, mais
ainda, vida à Lagoa, tamanhas são
as especialidades que vão ser disponibilizadas. É preciso pagar? É.
Sugiro que olhem para o Canadá.
Mas ninguém vai morrer à porta
do hospital, isso vos garanto: aqui
somos humanos e crescemos com
sobriedade e solidariedade. Crescemos com humanismo, crescemos com sistemas de saúde,
relembro-vos.
Temos, também, um concelho
que cresce, sustentadamente, no
turismo e na cultura: um concelho
que aposta, e muito, na cultura,
com eventos culturais todos os
anos, que chamam turistas, e que,
aliás, foram, há bem pouco tempo,
bastante elogiados pelo senhor
Ministro da Cultura, o Sr. Dr. Luís
Filipe Castro Mendes, aquando da
sua visita ao concelho.
Na educação, temos educado os
jovens para a cidadania, com sessões assíduas sobre variados
temas. Uma notícia de 2 de Março

Foto: DL

de 2018 dizia, aliás, ainda na educação, que “a EBI de Água de Pau
é exemplo na aplicação do ProSucesso”, onde a presidente do Conselho Executivo até referiu, na
mesma notícia, que “a EBI de Água
de Pau tem, atualmente, cerca de
600 alunos, onde a escola consegue ter uma sala por turma, o que
faz com que os alunos não necessitem de mudar de salas ao longo
do ano lectivo (…) é algo que em
outras escolas não é possível. As
condições são ótimas, com um
número de alunos e professores
adaptados à escola”.
Outra notícia, já de 8 de Junho
de 2018, dizia-nos que a “Escola
de Água de Pau reduz para metade
o número de alunos retidos”,
sendo que estes resultados,
segundo se pode ler, só puderam
ser viáveis na sequência da implementação do Projecto de Intervenção Comunitária.
Já na juventude, tivemos um Orçamento Participativo Jovem de
Lagoa dinâmico: mais de 250 propostas foram submetidas e foi
inaugurada a Casa da Água, projecto vencedor do OPJ numa edição anterior.
O trabalho no desenvolvimento
económico, na educação, na
cultura, na juventude, no desporto, onde os resultados também
têm surgido a olhos vistos, quer na
patinagem artística quer no ténis,
fazem da Lagoa, hoje, uma cidade
– cidade, meus caros! – com vida
e sucesso! Muita vida. Uma cidade
gloriosa e inviolável, a meu ver.
Por: Júlio Tavares Oliveira
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Festas de Santo António são cartaz promotor da freguesia

Fotos: DL/ CML

As festas de Santo António voltaram a

No âmbito das festas de Santo An-

tónio, regressou o Rali Sprint Santa
Cruz 2018, após um interregno de 20
anos. Com a realização técnica do
Cattt Açores e o apoio da Junta de
Freguesia de Santa Cruz, contou com
32 inscritos à partida.
“Tudo decorreu como esperávamos,
sem registos e com uma adesão muto
boa. Este é um troço mítico e que
todos gostam de fazer, e no ﬁnal com
o são convívio entre todos, só podemos estar satisfeitos”, disse Augusto
Ponte, da organização.

acontecer na freguesia de Santa Cruz, onde
não faltaram motivos para demonstrar o
empenho da comunidade e desta freguesia, na aﬁrmação destas festas populares
no panorama cultural regional.
Foram oito dias de festa, em mais uma
edição naquele que é o cartaz promotor da
freguesia berço da Cidade de Lagoa.
Tirando partido das potencialidades e
recursos disponíveis, as festas, este ano, regressaram ao seu local de origem, com a
realização dos eventos maioritariamente
no Jardim dos Frades.
Destaque igualmente para os Casamentos de Santo António, onde, este ano,
foram três os casais quecelebraram o seu
matrimónio a 13 de junho.

ERRATA

Na edição do mês de junho, demos
destaque aos casamentos de Santo
António, tendo referido os nomes dos
três casais que iriam celebrar o seu matrinónio.
Por lapso, um dos casais foi anunciado
erradamente, sendo que os nomes corretos são: Eduardo Carreiro e Marina
Simões. Aos visados as nossas desculpas.

Festival Lagoa Bom Porto com mais uma edição de sucesso
O Festival Lagoa Bom Porto,

em honra de São Pedro Gonçalves
Telmo, que decorreu no Porto dos
Carneiros, terminou com um balanço positivo.
Trata-se de um evento que há
mais de 10 anos que os pescadores da cidade de Lagoa, com a colaboração da Câmara Municipal
de Lagoa, organizam este festival
que junta várias componentes representativas da cultural lagoense,
nomeadamente religião, gastronomia, desporto e animação musical.
No II Festival de Caldeiradas de
Peixe, num total de 5 associações
presentes, oriundas de várias ilhas

dos Açores, foram servidas mais
de 300 caldeiras de peixe à população.
Os cabeças de cartaz, “The
Code” e Iram Costa, foram o atrativo de sucesso para os dois dias
de festa, proporcionando que o recinto do Porto dos Carneiros ﬁcasse lotado para ouvir e vibrar
com as atuações da banda açoriana e artista brasileiro.
Atividades náuticas, animação
infantil, fanfarras, missa solene,
procissão, cortejo marítimo e
churrasco de peixe, foram algumas
das atividades desenvolvidas
aquando do Festival Lagoa Bom
Porto.

Fotos: CML

Cerca de 300 qui-

los de resíduos, principalmente plásticos,
foram retirados de diversos pontos da orla
costeira da Lagoa e do
fundo do mar do
Porto dos Carneiros,
aquando da ação de
limpeza realizada pela
Câmara Municipal de
Lagoa, através do
Centro de Educação e
Formação Ambiental
de Lagoa – CEFAL.
Entre individualidades e instituições, participaram cerca de

170 pessoas, nesta
ação ambiental que
decorreu a 16 de
junho, dia em que
teve início a época
balnear neste concelho.
Esta ação de limpeza foi realizada em
quatro zonas costeiras
distintas, nomeadamente do Porto dos
Carneiros até ao Complexo Municipal, do
Portinho de São Pedro
até à Pousada de
Juventude, na Baía de
Santa Cruz e na Praia
da Baixa D´Areia.
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1º Centenário das aparições no Monte D’Água de Pau ( parte I )

Foto: DR

A Ermida de Nossa Senhora do

Monte, no Pico de Água de Pau, foi
mandada ediﬁcar por Teóﬁlo Tavares do Canto e sua esposa, Dona
Isolina Adelaide Soares. Esta
Ermida foi construída perto do
local onde se deram as aparições
de Nossa Senhora a Maria Joana
Soares Tavares do Canto, ﬁlha
deste casal. Maria Joana nasceu
em Água de Pau, a 21 de Agosto
de 1910. Em 1918 já andava na
escola quando começou a vir para
este Pico com 8 anos, umas vezes
na companhia de seus avós,
paterno e materno e mais tarde
com meninas da sua idade. Maria
Joana ia com frequência ao Pico
rezar na companhia de uma amiga
chamada Soﬁa, um pouco mais
jovem, nascida na América do
Norte, ﬁlha de pais irlandeses já
falecidos e adoptada como ﬁlha
por um casal, sem ﬁlhos, desta
vila. Ás vezes iam acompanhadas
de outras e começaram a ser
notadas pela sua piedosa devoção.
Um dia, Maria Joana disse que vira
e falara com Nossa Senhora e
revelou que voltaria a aparecer.
Semelhante notícia causou
grande alvoroço e originou que
uma imensa multidão desejasse
assistir a essa aparição que veio a
ocorrer numa Sexta-feira, 5 de
Julho de 1918.
Pouco depois de chegar ao
Monte, pelas seis horas da tarde
daquele dia, ela disse que ia aparecer uma coisa no sol. De começo
ninguém o podia olhar, tal a intensidade dos seus raios, mas logo
esses raios enfraqueceram, permitindo ﬁxá-lo, deixando ver então
coisas semelhantes à ﬁgura de
Nossa Senhora, Nosso Senhor,
Anjos e até como que uma Igreja!
Mas, vamos à história de como
tudo começou:
Estava-se, na altura, ainda em

plena Primeira Guerra Mundial,
quando duas crianças que brincavam descuidadas numa casa solarenga da zona da Ermida do
Santiago, da Vila de Água de Pau,
viram um clarão no fundo do quintal, isto na direção do “Pico do
Concelho”, também conhecido por
“Pico da Figueira”, do qual surgiu
uma imagem de um homem chagado, de cuja fronte brotava sangue devido àquilo que lhe
circundava a cabeça, das mãos e
dos pés chagados. Deixava transparecer a imagem de Cristo cruciﬁcado,
segundo
depois
julgamento feito.
Temerosas e apavoradas, as duas
crianças correram ao encontro dos
avós de uma delas, da Maria Joana
Soares Tavares do Canto, neta dos
donos da casa onde também
moravam seus pais, Teóﬁlo Tavares do Canto e sua esposa Isolina
Adelaide Soares.
Seus avós não acreditaram naquilo que ambas contaram, tanto
mais que as duas crianças ainda
não haviam atingido oito anos,
mas uma irmã do dono da casa, de
João Carlos Tavares do Canto,
senhora profundamente cristã,
ouvindo aquilo que ambas as
meninas diziam, quedou-se silenciosa, ﬁcando em meditação, mas
depois acreditou nas duas crianças, tornando-se, desta forma, sua
conﬁdente.
A outra menina tinha por nome
Maria Soﬁa, também conhecida
por Soﬁa Paulino - por apelido da
mãe adotiva – nascida na América
do Norte, ﬁlha de pais de origem
irlandesa que lá haviam morrido,
a qual havia sido adotada por um
casal sem ﬁlhos que se veio ﬁxar
em Água de Pau – sem dúvida por
ser dali natural – o qual residia em
frente dos pais e avós da Maria
Joana. Daí a sua amizade nos brinquedos e na escola.

As duas meninas continuaram a
brincar, como de costume, sob a
«japoneira» - roseira do Japão –
que se situava ao fundo do
enorme quintal onde colocavam
as suas bonecas sobre uma banqueta de pedra que ao redor da
árvore havia.
Mais a Maria Joana, embora também a Soﬁa, perdiam muito do
tempo que brincavam rezando,
porque jamais se lhes saía da
cabeça aquele quadro sobrenatural do homem chagado que tinham visto.
Olhando furtivamente, de vez em
quando, para o pico lá ao fundo,
na mesma direção da primeira
visão, a Joana notou que uma
senhora vestida de branco envolta
num clarão que seus olhos aceitaram, a chamava para o monte.
Também a Soﬁa, por ter sido alertada, viu igualmente a misteriosa
senhora.
Mais prudentes e para não serem
desmentidas, como o haviam sido
antes, as duas meninas contaram
mais este acontecimento à tia-avó
da Joana, já sua conﬁdente. Esta,
embora soubesse que a encosta
do monte não possuía acesso e
era muito íngreme e parcialmente
coberta por silvado, aconselhou-as
a irem ao monte rezar, ao encontro da senhora que as havia chamado. Mas não só as incentivou a
cumprirem aquilo que sentiam,
como também ela, muito devota
senhora, dali avante procurou
acompanhar as duas crianças que
iam orar ao pico.
Nossa Senhora, na primeira aparição de aproximação, disse à
vidente Joana, com quem falava,
que esta mais a Soﬁa deviam ir ali,
àquela inclinada encosta, rezar durante dezoito dias.
A Soﬁa possuía o poder da visão
mas não o da comunicação com
Nossa Senhora, por isso era a

Joana quem transmitia à sua companheira aquilo que ouvia.
Postos os familiares a par do
ocorrido, procuraram os mesmos
desencorajá-las, mas as mesmas
persistiam e aﬁrmavam que era
Nossa Senhora quem lhes pedia
aquela obrigação. Porque já eram
acompanhadas na subida e na
descida por muita gente de Água
de Pau, então os pais aceitaram
aquela misteriosa atração.
Numa das aparições da Senhora
às meninas, a Mesma, depois das
orações devidas e as advertências
habituais, repetiu-lhes que aquele
lugar dali avante se chamaria
Monte Santo, por isso o não chamassem mais pico. Prometeu-lhes
também que ia dizer o dia em que
ia fazer um milagre para que o
povo nelas acreditasse.
Embora os familiares da Joana se
não manifestassem ou se envolvessem diretamente no caso, não
puderam evitar que seu nome
aparecesse nos jornais. Além
disso, desde há muito o milagre do
Monte Santo já era sabido ao
perto e ao longe, nos Açores.
Dada a sua elevada posição social, os pais da Maria Joana procuraram manter-se sempre à
distância e não se envolver em
qualquer veleidade. Porém, porque eram católicos responsáveis,
não deixaram de consultar o seu
confessor, o Padre João Moniz de
Melo, então pároco da Igreja de
Nossa Senhora dos Anjos, o qual,
também, por sua vez se manteve
fora dos acontecimentos, porque,
naquela altura os milagres em
Fátima ainda se mantinham e se
mantiveram por muito tempo
periclitantes.
Há que notar que as aparições de
Nossa Senhora sempre envolveram crianças ingénuas e sem
males de pecado., aparições estas
que surgiam – e surgem em períodos de guerras anárquicas e situações de desmandos sociais de
nível mundial – e não por pedidos
pessoais e igrejas que Nela creem,
mas sim devido a algo que é confuso e não fácil de interpretação.
A Igreja Católica, por justa posição,
tem tido sempre lugar de primazia
nestas aparições, mas não é a
razão destas aparições.
Perfeitamente enquadrados no
tempo e na sensibilidade religiosa
dos açorianos, como é sabido,
povo que se manteve ao longo dos
séculos profundamente agarrado,
ao Divino Espírito Santo, aceitar os
acontecimentos foi fácil, tanto
mais que se estava a atravessar
um tremendo castigo, uma guerra
de grande dimensão: a Primeira
Grande Guerra Mundial que

devastava riquezas históricas e
gentes.
Todos os jornais dos Açores abordaram o tema das milagrosas aparições que ocorriam no já “Monte
Santo” de Água de Pau – o jornalismo nos Açores não era então
mistifório nem sensacional, era
um jornalismo consensual, geralmente dirigidos pelos seus proprietários, os quais não viviam
daquilo que escreviam, mas sim,
embora com muita diﬁculdade,
procuravam abordar pontos de
vista de âmbito social – por isso
muito daquilo que então se escreveu prevaleceu para a posteridade.
Quer o «Diário dos Açores», o
Correio dos Açores, o Jornal «A
Ilha», e outros que então havia,
foram os mesmos pródigos no
muito que escreveram sobre o
então acontecimento ocorrido no
já «Monte Santo».
Mas foi o «AUTONÓMICO»
aquele que melhor relatou os
acontecimentos, visto ter sido o
seu diretor e dono quem descreveu tudo aquilo que sentiu e
ouviu.
António Rodrigues Carroça, proprietário, diretor e editor do Jornal
«Autonómico», jornal que ganhou
no seu tempo alto conceito, tanto
em Vila Franca do Campo como
em toda a ilha, o mesmo viveu por
dentro os acontecimentos do
«Monte Santo». Embora homem
envolvido no dia-a-dia das suas
obrigações jornalísticas, nem por
isso se limitou a inserir no seu jornal aquilo que então se dizia sobre
a criança milagrosa de Água de
Pau. Medindo a responsabilidade
pelo prisma proﬁssional, quis ser
ele próprio a veriﬁcar in loco a
possível verdade ou a possível
mentira.
Assim, prometeu que, naquela
ocasião, melindrosa, iria esforçarse para satisfazer a espectativa dos
que estavam à espera das suas
impressões. Entrou no «pico» às 4
e 20 minutos da tarde daquela
sexta-feira de 5 de julho de 1918 e
o seu aspeto, parecia-lhe, soberbo
e encantador. Para cima de 10 000
pessoas, com certeza, de vários
pontos da ilha, povoavam a parte
escalvada e se estendiam ainda
pelas encostas, até quase ao arvoredo que o revestia indo até ao
sopé dele. Umas estavam de pé e
outras sentadas, muitas com
ramos de verdura e ﬂores, e todas
no excelente panorama que gozavam aguardavam ansiosas a vinda
da menina vidente, que já saíra de
casa, cortejada por seus extremosos pais e muito povo.
(...)
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A 5 de julho apareceu Nossa Senhora
(1918-2018)
quanto isso se passava, a
feliz vidente parecia desmaiada ao colo do homem,
mesmo ao seu lado.
Também nesta Vila de
Água de Pau numerosas
pessoas sérias e dignas de
todo o crédito viram do
mesmo modo, aﬁrmando
quase todas que distinguiram perfeitamente no centro daquele astro Nossa
Senhora, anjos e uma
igreja. Aguardou-se, em
todo o caso, que as autoridades competentes se pronunciassem sobre os factos.
A jovem Joana a quem Nossa Leopoldo Brée d’Almeida
Tavares de Medeiros, RegeSenhora terá aparecido.
dor da Vila e farmacêutico
Quatro e meia ou pouco mais de proﬁssão, foi um daqueles que
chega a ditosa criança no pico. o responsável diretor do «AutoTodos colocavam seus olhares nómico» procurou entre as cerca
nela com admiração. Perante de 12 000 crentes que se estenaquele mar de gente e sendo o diam pelo milagroso monte.
atalho escabroso e escorregadio,
Esta extraordinária visão comoa menina é conduzida ao colo veu todos e alguns até às lágridum homem até ao lado sul do mas.
Simultaneamente
pico onde a menina foi fazer a sua levantou-se uma onda de incréoração.
dulos, entre os quais alguns saEnquanto ela se encontrava en- cerdotes. O caso foi discutido na
tregue às suas inocentes súplicas, imprensa, segundo a opinião de
Rodrigues Carroça começou a cada um.
andar com grande diﬁculdade, de
Este tipo de factos estranhos
um lado para o outro, no intuito ainda hoje é incompreensível,
de ouvir o que diziam, o que mormente por parte daqueles
havia já passado e corria de boca que se desviam de Deus. Foram
em boca.
muitos os outros acontecimentos
Faltavam, porém, uns minutos que se desenrolaram no percurso
para as 6 horas, e eis que ela apa- entre a visão, o milagre do sol e o
receu subindo o pico e dizendo a das imagens.
algumas pessoas que a seguiam
A ciência vezes sem conta tenta
que ia aparecer uma coisa no sol! ultrapassar fenómenos religiosos
Foi então que, vendo um facto que não quer aceitar por ser ciênextraordinário, que lhe pareceu cia, mas o sobrenatural porque é
sobrenatural, caiu em terra de superior ao natural onde a ciênjoelhos ante tão grande maravi- cia encontra o seu campo de
lha, dos seus lábios se escapou ação, nunca permitiu nem peresta frase, aprendida em criança mite que o mistério seja desvencom seus pais: - Louvado seja dado, precisamente por ser
Deus!!
incompreensível.
O sol havia-se despido do seu
No segredo do seu sentimento,
grande brilho para melhor o ﬁta- os pais da Joana ocultavam uma
rem. Parecia um espelho dei- tremenda preocupação que lhes
xando ver ﬁguras que a sua vista ia minando as forças e a alma. No
não podia distinguir, mas que mi- começo das aparições de Nossa
lhares de pessoas, que estavam Senhora à sua pequenina ﬁlha, a
em volta dele, diziam numa voz, criança deslumbrada por aquilo
com grande satisfação e assom- que sentia e via, pediu ingenuabro, serem de Nossa Senhora, de mente que a Virgem Santíssima a
Nosso Senhor, de anjos e de uma levasse em sua companhia. A resigreja!
posta da imagem foi aﬁrmativa:
Lançando, depois, a vista pelo que, sim, a levaria quando ela tipico, viu quase todos sem cha- vesse dezoito anos!...
péu, de joelhos como ele, com as
Os pais da vidente notaram na
mãos postas, irrompendo em ex- ﬁlha um visível desinteresse por
clamações de espanto dirigindo tudo aquilo que se desenrolava á
fervorosas suplicas à Virgem San- sua volta, o que não era normal
tíssima. Um quadro verdadeira- numa criança, deixando de brinmente assombroso e que o car e passando a maior parte do
comoveu até às lágrimas! E en- tempo a rezar num ato de verda-

deiro sentimento religioso.
Entretanto, os pais de Joana
foram procurados pelas autoridades policiais de Ponta Delgada
que vieram averiguar aquilo que
havia acontecido. Veriﬁcando que
não se tratava de qualquer burla
espiritual de extorsão mental,
porque era bastante evidente o
grau de riqueza material e social
dos pais da criança, a mesma não
demorou a sua estadia na Vila de
Água de Pau, ﬁcando por isso, encerrado este caso de investigação
civil, porque na outra ninguém
tocava.
Prudentes, os pais de Maria
Joana Tavares do Canto contribuíram para que as repercussões
dos milagres ﬁcassem circunscritos temporariamente ao seu
meio próprio, mas também o
Padre João Moniz Melo, então
pároco de Água de Pau, por lógica, nunca as abordou. Além
disso a ditadura de Sidónio Pais
não só aterrorizava a Igreja Portuguesa, como aqueles que a serviam, desviando-os da sua missão
sacerdotal para cargos da função
pública. Por esse motivo é que o
Padre João Moniz Melo também
era, ao tempo, administrador do
Concelho da Lagoa, possivelmente por imposição política.
Decorreram os anos velozmente
para os pais e familiares de Joana,
porque através dela eles sabiam
que esta tinha um tempo de vida
material determinado. Dia a dia a
Maria joana S. Tavares do Canto,
a vidente, ia-se apagando ﬁsicamente. A vidente adoeceu em 18
de Setembro e previu a data da
sua morte que ocorreu a 6 de Outubro desse ano. Morreu quando
completou os dezoito – dez anos
depois do grande milagre – porque foi assim que Nossa Senhora
lhe havia prometido, e a Joana o
aﬁrmava com toda a convicção.
Seus pais ﬁzeram voto, depois
da sua morte, de mandarem ediﬁcar uma Ermida no local das
aparições para lembrar este
acontecimento, mas o lugar era
muito estreito, pelo que foi ediﬁcada um pouco afastada.
O projecto do edifício foi da autoria de Floriano Victor Borges,
Agente Técnico de Engenharia,
natural desta Vila de Água de Pau
e vivia em frente à casa da Joana,
onde hoje é a Junta de Freguesia
e a obra de pedreiro esteve a
cargo dos mestres José Luís Germano e Elias da Conceição Rocha.
Quem eram os pais da Joana?
Segundo dados fornecidos pelo
genealogista Dr. Hugo Moreira:
« Daniel Tavares do Canto Taveira
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Exposição solar
- Alguns conselhos -

Dr. João Martins de Sousa
Delegado de Saúde de Lagoa

O sol é fonte de energia e de

vida e tem efeitos benéﬁcos sobre
a saúde, no entanto, a exposição
solar sem proteção é um risco para
a saúde pois pode provocar queimaduras, envelhecimento da pele,
cancro entre outros.
Pode-se e deve-se desfrutar do
sol, mas sem por a saúde em risco!
Assim deve-se usar vestuário adequado, roupa leve e clara, “t-shirt”
de malha apertada, calções, por
exemplo, sem nunca esquecer o
chapéu e os óculos de sol.
A exposição solar deve ser gradual de forma a permitir que a
pele se adapte ás novas condições
e sempre com protetor solar. Este
deve ter um fator igual ou superior
a 30 e deve ser aplicado antes da
exposição, pelo menos trinta
minutos. Não esquecer de aplicar
nas orelhas, dorso das mãos e
rosto. Os lábios devem ser protegidos com batons para o efeito.
Repita a aplicação do protetor
de 2 em 2 horas ou após o banho.
Evitar a exposição solar direta
entre as 12 e as 16 horas. As crianças e pessoas de pele clara devemorgado da família Tavares do
Canto, do solar de Nossa Senhora
do Vencimento, Capitão-Mór da Vila
da Ribeira Grande, padroeiro da capela-mór da Igreja do Convento dos
Franciscanos, presidente da Câmara
Municipal da Vila da Ribeira Grande,
etc., casou em 26 de Abril de 1834,
na Ribeira Grande, com Teresa emília de Sousa Gamito. Tiveram, entre
outros ﬁlhos, Fernando Enes Tavares do Canto Taveira, que casou em
9 de Maio de 1853 em Água de Pau,
com Maria da Glória Teves de Vasconcelos. Casou-se segunda vez em
S. Pedro de Ponta Delgada em 14 de
Outubro de 1869 com Maria Isabel
do Canto Medeiros e Albuquerque.

rão alargar este horário das 11 ás
17 horas.
A proteção solar deve ser aplicada mesmo em dias mais frescos
e ou nublados, uma vez que a
radiação ultravioleta, que é responsável pelos danos à pele, não
é ﬁltrada pelas nuvens.
Atenção que a radiação ultravioleta vem de todos os lados e,
mesmo debaixo de um guarda-sol,
estamos expostos ao equivalente
a 30%. Quer isto dizer que 3 horas
à sombra de um guarda-sol, equivale a cerca de 1 hora ao sol!
As crianças até aos 2 anos não
devem ser expostas diretamente
ao sol, na eventualidade de irem à
praia ou a um passeio, devem usar
vestuário adequado que tape a
maior extensão possível de pele,
sem esquecer o chapéu de abas
largas, e devem brincar resguardadas do sol.
Consuma frutas e legumes, beba
muita água. Estas medidas são
fundamentais para a proteção da
pele e equilíbrio orgânico.
Lembre-se que também está exposto ao sol quando faz desporto
ao ar livre, jardinagem, e em algumas atividades proﬁssionais,
Reduza ao máximo as suas atividades exteriores entre as 12h e
as 16h.
Cuidado com o sono!
Adormecer ao sol é uma causa
frequente de queimaduras, por
vezes graves.
Alerto para que se informe com
o seu médico sobre os medicamentos que está a tomar, alguns
medicamentos de uso comum,
podem ser fotossensibilizantes,
podendo desencadear uma reação
de tipo queimadura ou alergia na
pele exposta ao sol.
Desfrute do sol sem escaldões
e outras complicações.

Teve do 1º casamento, entre outros,
João Carlos Tavares do Canto, que
casou em 19 de Maio de 1880, em
Água de Pau, com Estefânia Higínia
de Almeida. Tiveram, entre outros,
Teóﬁlo Tavares do Canto» (estes últimos avô e pai de Maria Joana Soares Tavares do Canto).

[Fontes: Gil Moniz Jerónimo, Jornais,
Diário dos Açores, Correio dos Açores, A Ilha, o Autonómico, Manuel
Egídio de Medeiros, Antone Amaral
USA, Amélia Nabinha c/105 anos
nos USA]
Por: RoberTo MedeirOs
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Divulgados os vencedores do OPJ Lagoa 2018
mento Participativo, por forma de
ir ao encontro do que os jovens
também pretendem.
Por outro lado, a forma como foi
feita a divulgação fez com que
existisse muita genuinidade naquilo que estes propuseram.
Segundo disse, “vamos tentar
aproveitar uma parte das propostas e dar resposta, mostrando
assim aos jovens que vale a pena
apresentar e participar no OPJ,
contribuindo para a sua comunidade”.
Ricardo Martins Mota, ao nosso
Jornal, destacou o facto de, neste
OPJ, terem sido comtempladas
três freguesias indo assim ao encontro do que só jovens querem e
dinamizar as próprias freguesias.
Por outro lado, o atleta lagoense
Paulo Clemente, jogador do Santa
Clara, foi um dos que deu a cara
pelo OPJ e esteve presente nos
vários encontros realizados.
Clemente refere, nas várias reuniões, deu para perceber a mentalidade dos jovens, que considera
ser hoje diferente do seu tempo.
“Hoje estão muito virados para as
novas tecnologias, e tentei passar
a mensagem de que praticassem

chegou o seu
tempo, foi aos
34 anos, mas recorda palavras
de um antigo
técnico que dizia
“o tempo mete
as pessoas no
tempo certo”.
“É uma alegria
imensa
e
quando cheguei
ao Santa Clara
achava impossível este objetivo,
mas
acredito
que foi um projeto que tem
vindo a ser construído até chegar
a
este
resultado”.
A sua garra levou-o a ser já o melhor marcador de sempre do Santa Clara.
Representado
carnados.
a Lagoa, os Açores na I Liga, diz
atleta lagoense Paulo CleClemente quer agora desfrutar Clemente ser um grande orgulho.
mente assinou por mais uma e fazer um campeonato tranquilo, “Acredito que as pessoas sentem
época com o Santa Clara, equipa fazer golos e conseguir a manu- também esse orgulho”, realça.
açoriana que regressou à I Liga.
tenção da equipa.
Clemente não esquece igualAo Diário da Lagoa Clemente diz
Mas este resultado é fruto de mente toda a sua formação feita
ser o concretizar de um sonho. muito trabalho para que este ob- no Clube Operário Desportivo,
“Trabalhei muito para lá chegar. jetivo fosse possível. “Recusei mui- onde sempre acreditou que, com
São 170 golos na carreira e 52 ao tos convites, principalmente para trabalho era possível chegar mais
serviço do Santa Clara”. São dados o estrangeiro, sempre com o longe, e sente orgulho nesse pasque o levam a ser mesmo o me- sonho de chegar à I Liga”.
sado.
lhor marcador de sempre dos enClemente acredita que agora
Sobre a formação atual existente

nos clube açorianos, e em concreto em São Miguel, o jogador do
Santa Clara acredita que é possível
continuar a criar jovens talentos,
contudo, o caminho atual não é o
correto, sendo necessário parar
para pensar o que se quer para a
formação açoriana.
“Hoje em dia há jogadores na
formação que, chegam aos juniores e têm mais clubes que eu. Fui
formado no Operário. Tenho uma
identidade. Hoje em dia os jogadores trocam de clube por umas
botas, por querer ganhar”, adianta Clemente, recordando
que “nunca ganhei
nada na formação e
cheguei a proﬁssional
de futebol”.
Aliás, é esta a mensagem que deixa aos
mais novos, para que
estes tenham uma
identidade, escolham
o clube para a sua formação e não estejam
sempre a mudar de
clube.
Clemente acredita
que mudando os próprios quadros competitivos será possível
entrar numa era de

Fotos: CML

votação deste OPJ, o “Festival de
Cores”, no Cabouco. Efetivamente,
o objetivo desta proposta passa
pela criação de um momento divertido para os lagoenses com um
festival que traga música, dança e
cor à freguesia do Cabouco. Neste
sentido, toda a população será
convidada a animar as ruas com
muita cor e diversão, usufruindo
de um momento agradável e de
convívio entre as comunidades.
Para o vice-presidente da autarquia lagoense, Ricardo Martins
Mota, nota-se a vitalidade da
juventude, a vontade de participar
e o sentimento que vale a pena
participar.
Segundo recordou, em 2017, a
participação da juventude foi
reduzida, porque não acreditavam
que a sua opinião fosse tida como
valida. “Este ano tentamos transmitir a importância da vontade
deles e a autarquia quer realizar os
seus anseios”.
Ricardo Martins Mota diz que
cabe à autarquia dar respostas aos
anseios dos jovens, e trabalhar no
sentido de tentar realizar o maior
número de propostas possíveis,
mesmo fora do programa Orça-

O projeto, “Diversões aquáti-

cas na Caloura e no Complexo Municipal de Piscinas” foi a proposta
vencedora do Orçamento Participativo Jovem 2018, que foi apresentada no passado sábado, dia 9
de junho, no Polidesportivo de
Água de Pau. Efetivamente, num
total de 2376 votos, 792 pessoas
votaram e a proposta vencedora,
conseguiu 251 votos.
Esta proposta tem como principal objetivo instalar objetos de diversão aquática em duas zonas
balneares do Concelho. Neste sentido, a ideia consta na colocação
de um escorrega na furna do Complexo Municipal de Piscinas e de

uma prancha na zona Balnear da
Caloura, para que os jovens consigam usufruir de diversões aquáticas no concelho, durante a época
balnear.
O enfoque do OPJ foi para os
mais jovens, por estes representarem o futuro, mas também porque
têm que estar despertos e participativos na ação do município, no
desenvolvimento das estratégias
que vão ter reﬂexo na qualidade
de vida de todos os lagoenses.
A Câmara Municipal de Lagoa,
muito provavelmente também irá
desenvolver o segundo projeto,
caso não se esgote a verba do OPJ
no projeto vencedor, ou seja,
naquele que teve a segunda maior

desporto, não deixassem que ninguém matasse os seus sonhos”.
O futebolista recorda que o desporto é bom, ensina muitas coisas,
tal como disciplina, sermos melhores, sendo algo que se necessita
para o resto da vida, quer desporto. “Há que ser forte mentalmente”.
Clemente acredita que os jovens
viram em si uma referência, mostrando que “se acreditarem em si,
é possível concretizar os sonhos”.
“Tentei dar um testemunho positivo para ser mais forte hoje e ser
melhor amanhã”.

Fotos: Henrique Barreira

Clemente Ventura concretiza sonho de jogar na I Liga

O

evolução na formação açoriana.
“O saltar de clube em clube, não
dá para conhecer colegas, não
ajuda na própria formação, mudase sempre, uma vez que cada
clube, cada treinador, tem a sua
forma de trabalhar”.
O jogador do Santa Clara diz que
há que pensar bem, para que no
futuro se possa ter jogadores de
qualidade, até porque, hoje em
dia, existem todas as condições
para que isso seja possível.
DL
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CKL com pódios no XXX
Torneio de São João da Vila

Fotos: DL

Sub-14 da AJCOD na II Taça
Nacional de Basquetebol
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As Sub-14 da AJCOD já se haviam sagrado bi-campeãs dos Açores.

Depois de se ter sagrado Bi-Campeã dos

Açores, no escalão Sub-14 Femininos, a
equipa da Associação Juvenil do Clube Operário Desportivo deslocou-se até ao continente, para disputar a II Taça Nacional.
Apesar de ter acabado por ﬁcar na última
posição, as Sub-14 da Lagoa mostraram o
porquê do título regional, com uma diferença de resultado mínima.
Nos dois jogos disputados na fase ﬁnal, a
AJCOD perdeu frente ao Maia BC por 50-47
e no segundo jogo frente ao Quinta dos
Lombos por 57-62. Mesmo assim, a participação acabou por ser positiva.
Ao Diário da Lagoa, Hugo Teles, até então
técnico da AJCOD, fez um balanço positivo
do tempo que esteve com estas atletas. “Foi
um percurso difícil, quando cheguei elas não
estavam habituadas a vencer, mas são bastante competitivas, e depois de muito trabalho, eis o resultado”.
O técnico, que agora está de saída, por
motivos proﬁssionais, fez um balanço positivo dos seis anos que esteve ligado ao clube
da Lagoa. “Este é sem dúvida o melhor clube
que já passei, um clube bem estruturado,
onde o mais importante são as pessoas, sem
exceções”.
Segundo adiantou Hugo Teles, “este clube
é uma autêntica família, não falta nada aos
atletas, além de se ensinar a prática da
modalidade, o mais importante é ensinar o
jogo da vida”.
O técnico adianta ainda que agora termina
um ciclo, mas com a certeza as jovens que
ﬁcam são melhores atletas, mas acima de

tudo, são melhores pessoas.
Hugo Teles reconhece que sai com um
misto de emoções. “Claro que estou feliz por
ter ganho mais esta fase, mas também estou
triste por sair. Sei que para todas elas sou
amigo, mas para algumas reconheço que sou
o pai que infelizmente algumas não tem”,
disse emocionado, adiantando que isso
deixa marcas que ﬁcarão para sempre.
Em declarações ao Jornal Diário da Lagoa,
o Presidente da AJCOD faz também um balanço positivo da época.
Segundo Gilberto Borges, os resultados alcançados nos vários escalões é fruto do trabalho que tem sido feito, nomeadamente
um trabalho que vem sendo desenvolvido há
já algum tempo e cujos resultados são visíveis, sendo um justo prémio para os jovens.
O responsável pela AJCOD diz que o trabalho que tem sido feito é para continuar,
para que os resultados continuem a surgir.
O clube da Lagoa, apesar dos bons resultados alcançados, vê o ﬁm de época chegar
com notícias menos boas, nomeadamente
com a saída de três treinadores, por razões
proﬁssionais. É o caso do treinador principal
e a adjunta dos Sub-14 femininos e o técnico
dos Sub-18.
Gilberto Borges diz que não será fácil a
substituição, mas o clube vai tentar colmatar
estas saídas da melhor forma para que os
bons resultados, até aqui alcançados, possam continuar a ser atingidos pela equipa da
AJCOD, sendo que tem conﬁança no futuro,
fruto de todo o trabalho que tem ido feito
até aqui.
DL

O técnico Hugo Teles no seu último encontro no Pavilhão da Secundária de Lagoa.

O Centro de Karaté de Lagoa partici-

pou no XXX Torneio de Karaté de São
João da Vila 2018, e na 5ª prova do Campeonato de ilha de São Miguel de Karaté, que teve lugar a 17 de junho.
Com a participação de vários atletas, o
CKL alcançou vários pódios nos vários
escalões.
KATA:
1°lugar – Gonçalo Nápoles
benjamins masculinos
3°lugar – Lúcio Mota
benjamins masculinos
3°lugar – Vitoria Joaquim
benjamins femininos
2°lugar – Vitoria Joaquim
infantis femininos B
2°lugar – Mateus Mota
infantis masculinos A
3°lugar – Gerson Morais
iniciados masculinos B
3°lugar – Ana Amaro
juniores e seniores femininos

KUMITE:
1°lugar – Gerson Morais
iniciados masculinos-37kg
2°lugar – Enrique Ayala
iniciados masculinos-37kg
3°lugar – Mateus Mota
iniciados masculinos-37kg
1°lugar – Iara Moniz
iniciados femininos-37kg
1°lugar – Thomas John
iniciados masculinos-54kg
1°lugar – Sara Pereira
iniciados femininos-54kg
1°lugar – Maria Sousa
juvenis femininos
2°lugar – Isabel Oliveira
juvenis femininos
3°lugar – Sara Pereira
juvenis femininos
1°lugar – Maria Sousa
cadetes femininos
2°lugar – Bruna Marques
cadetes femininos
3°lugar – Destiny
cadetes femininos
1°lugar – Ana Amaro
Juniores e seniores femininos

Campeã Regional Sub12
em ténis é da Lagoa

Maria Rodrigues, do Clube de Ténis da Ci-

dade de Lagoa, sagrou-se, dia 15, Campeã Regional dos Açores na categoria de Sub-12 Femininos.
A atleta lagoense chegou à ﬁnal da prova e venceu a tenista do LT Club da ilha Terceira, Vitória
Marques, conquistando assim o título de Campeã Regional.
De salientar ainda que João Macedo (CTSMiguel) e Maria Rodrigues (CTCLagoa) formaram
dupla e conquistaram o título de Campeões Regionais Sub12 de Pares Mistos frente à dupla
Dânia Silva e Afonso Nunes do Lawn TC.
Recorde-se que o Clube de Ténis de São Miguel
recebeu o Campeonato Regional Sub12, entre 14
e 17 de junho.
DL
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Geraldo Andrade comemora 25 anos de treinador

Geraldo Andrade com o atleta internacional Daniel Moniz.

Diário da Lagoa - Já lá vão 25
anos de treinador de Patinagem
Artística. Como vê este percurso?
Geraldo Andrade - Pois é! E já lá
vão 25 anos de treinador e tudo
começou a 10 de junho de 1993,
no polidesportivo de Santa Cruz –
Lagoa, com a “força de vontade”
do Pároco José Francisco Pires e
minha irmã Susana Andrade, com
o apoio da Junta de Freguesia de
Santa Cruz que, naquela altura,
ofereceu 12 pares de patins de
correias (patins de iniciação) + 10
cones para auxilio ao ensino da
prática (jogos / estafetas).
Vejo o meu percurso, um percurso saudável, aprendi a ser
“grande” tinha eu 15 anos a caminho de fazer 16. Escrever sobre o
meu percurso não é fácil, muito
para dizer. Conseguia fazer um
livro… uma coisa tenho a certeza,
não me arrependo dos anos (25) e
horas diárias que disponibilizei,
não só pelos “frutos que vejo
hoje”, não só pelas crianças, jovens e agora adultos que tive o
prazer de conhecer, como também
pelo conhecimento da minha própria pessoa, quais foram e são os
meus limites… trabalhar com
crianças, jovens e adultos, vê-los
crescer, não é tarefa fácil, até pelo
contrário é uma “luta”, um desaﬁo
constante e olho para trás e realmente sei que consegui algo…
Considero-me humilde, continuo
a considerar-me humilde ao dizer
que evolui por mim, procurei sempre estar atualizado com a evolução deste desporto, quis e quero

sempre mais, mas também
aprendi e continuo a aprender
muito com os atletas. Aﬁrmo: eu
formei muitos atletas mas também eles me formaram….
DL - Quando começou sonhava
conseguir os feitos que já conseguiu?
GA - Caro amigo, quando comecei, era um simples rapaz que estava a terminar o 9.º ano que
queria ir para a praia, piscina,
tinha dado também férias da
minha prática desportiva, naquela
altura – Hóquei em Patins, (Patinagem Artística tinha deixado aos 12
anos). Lembro me, da minha irmã
me ter acordado no dia 10 de
junho e dizer: - acorda vamos dar
treino! E fui, ajudei a calçar os patins a um grupo de crianças e jovens que apareceram, motivados
pelo pároco… realizamos diversos
treinos, festivais de verão, desenvolvemos em simultâneo durante
anos a prática de Hóquei em Patins e Patinagem Artística. Em
1998 / 1999 a direção do CPSC “fez
força” apresentando proposta à
Associação para organizar o 1.º
Campeonato / 1.º Torneio de Patinagem Artística para dar acesso e
podermos participar nos campeonatos Nacionais. E assim foi! A partir daí comecei a “estudar”
regulamentos de Patinagem Artística, a elaborar programas de competição, a sonhar com atletas a
fazerem muitos “truques de patinagem”. Mas respondendo à sua
pergunta, quando comecei, não
sonhava os feitos que já ajudei a

Geraldo Andrade comemorou, no passado mês de
junho, 25 anos de treinador
de patinagem.
O técnico lagoense tem
sido responsável por fazer
atletas campeões, onde em
conquistado diversos títulos
e pódios a nível local regional, nacional e europeu.
A nível internacional, participou em 2017 pela primeira vez, com o seu atleta
Daniel Moniz, tendo este
ﬁcado no Top 10 mundial.
Ao Jornal Diário da Lagoa
diz que os resultados são
fruto de muito trabalho,
mas acima de tudo de muita
união que existe no Clube
de Patinagem de Santa
Cruz, no qual está á 25 anos.
Segundo diz, “Somos unidos e a união faz a força”.

conseguir.
DL - De todos estes anos, possivelmente com altos e baixos, o
que mais destaca?
GA - Respondendo friamente e
escolhendo o mais baixo, foi
quando tínhamos necessidade de
treinar num local fechado (pavilhão) durante o inverno e não deixavam pela falta de conhecimento
(pensavam que íamos estragar o
piso), o que desde 2002 provamos
o contrário. Utilizamos a mesma
instalação desde de sempre, Pavilhão da EBI Lagoa (Ficher) e não
quero outra!
O momento mais alto e escolhendo rapidamente sem pensar
muito, e convicto o mais gratiﬁcante, atletas diferentes, saberes

diferentes, em épocas diferentes,
foi sem dúvida formar atletas, ensinando a calçar os patins, ensinando a dar os primeiros passos
sobre rodas, a ensinar a fazer a 1.ª
ﬁgura que se aprende na patinagem. Mais tarde, ouvir o nome
deste(s) atleta(s) a subirem um
pódio, a representarem o nosso
país ao mais alto nível. Sim, eu sou
um sortudo, sei o que isso é!
DL - Quais os momentos que
mais lhe vem à memória?
GA - Ui! O 1.º festival de Verão
em 1993, em abril de 1995 um festival em que a nossa convidada era
a Campeã Nacional de Séniores,
Rita Falcão, grande dia de sol e no
momento em que vai começar o
festival, chove e tentamos realizar
no dia seguinte. Outro grande dia
de sol, mas a chuva decidiu aparecer outra vez na hora que ia começar o festival. Lembro-me que
vimos ela a patinar, tinha sido no
dia anterior onde ela realizou um
treino de adaptação! Outro momento que me vem à memória foi
a 1.ª vez que o CPSC participou na
Taça de Portugal, em 2002 com 5
atletas e alcançamos a 18.ª posição de um total de 28 clubes. Adorei! Como também adorei a 1.ª vez
que subimos ao pódio na Taça de
Portugal em 2006. Outro momento, 1.ª vez que uma atleta açoriana alcança o 1.º lugar, Ana
Vitória Soares, escalão cadete
Campeã Nacional 3x campeã nacional, e representou o país 6 X.
Mas muitos e muitos mais momentos, lembro me de muitos festivais realizados um vários locais
da ilha, em inúmeras coreograﬁas
de grupo, lembro me muitas vezes
de patinadores em diversos momentos que foram vividos intensamente, passeios, viagens, treinos…
muitos!

DL - O Geraldo acompanha lado
a lado o CPSC, certamente já foi
aliciado a ter outros voos. Já os
teve? Porque não aceitou?
GA - Já tive e tenho. Gosto do
CPSC… vi o crescer. Lembro me do
dia e assisti à origem como o símbolo foi pensado, foi criado. CPSC
faz parte do meu ser. Gosto da
minha terra, gosto do ar da minha
terra, gosta da minha gente e “não
devia dizer isto” gosto “mesmo”
dos meus atletas, GOSTO e
pronto!
DL - A Lagoa tem sido um exemplo na PA nos Açores e tem mostrado nos nacionais que não ﬁca
atrás. A que se deve este sucesso?
Do treinador? Do Clube? Dos
Atletas?
GA - Fácil responder a esta pergunta, é óbvio que se deve ao treinador… brinco! CPSC tem um
segredo e este segredo está bem
guardado e ﬁcará sempre guardado… lamento não poderei
adiantar muito mais!
Mas pensando melhor, dando a
“volta” à questão de forma muito
racional, deve se a uma equipa
extensa na qual me orgulho de me
pertencer. Somos unidos e “a
união faz a força”. Para além da
“força e vontade” humana o CPSC
recebe apoio da DRD, da Câmara
Municipal de Lagoa, Junta de Freguesia de Santa Cruz, outras entidades, que de uma certa ou outra
forma nos ajudam, posso dar um
exemplo muito simples: Clinica de
Fisioterapia Drª Teresa, quando
um atleta se lesiona, ela está lá
para nos apoiar. Muitos nos
apoiam, os pais são um pilar do
clube, o acreditar, o querer ajudar
e o querer o bem são palavras chaves para o bom desenvolvimento
que qualquer atividade.
(....)

Geraldo Andrade com os atletas do CPSC na Taça de Portugal realizada em junho último.
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Geraldo Andrade (dir.) com as patinadoras Lia Moreira (centro) e Cátia Borges (esq.).
DL - O CPSC tem conseguido a
realização de importantes provas na Lagoa, isto deve-se claramente ao sucesso do clube e, é
legítimo dizê-lo, deve ao trabalho do Geraldo. Como se sente
ao receber uma Taça de Portugal, um campeonato da Europa
em PA?
GA - Tudo aconteceu por acaso e
sabe bem quando é assim. Uma
Taça de Portugal surgiu aquando
uma cerimónia à minha humilde
pessoa “20 anos de treinador” e
foi um sucesso, não só pelo lugar
alcançando e sim por ver Portugal
inteiro (mundo da patinagem
portuguesa) na minha cidade. A
força de vontade que os meus
atletas demonstraram na prova
foi para mim um marco importante, vivi muitos bons momentos antes, no decorrer e depois
da realização da Taça de Portugal…ainda hoje lembro como se
fosse hoje!
Um campeonato da Europa, um
desaﬁo feito por nós à Associação, Federação e Câmara a 17 de
abril de 2017, sabendo que o
Campeonato da Europa em 2018
iria se realizar em Portugal e CPSC
pensou, porque não ser na nossa
cidade? Conseguimos colaborar
na Taça de Portugal, porque não
colaborar num Campeonato da
Europa! Desaﬁo aceite!
CPSC é um clube assíduo em
campeonatos nacionais há muitos anos, somos promotores e sabemos que somos pioneiros na
modalidade, somos campeões
dos Açores há 19 épocas consecutivas, promovemos a modalidade, cativamos, formamos
crianças, adolescentes e jovens.

Mantemos atletas adultos na modalidade, quem está ligado ao
desporto sabe o quanto é difícil
manter os escalões mais velhos
em atividade. Acho que isso é
mais do que motivos para provar
que o CPSC e aos que a ele pertence, direção, atletas, treinadores, pais, amigos, etc., merecem
um Campeonato da Europa! De
realçar aqui também o mérito,
esforço e dedicação da equipa da
Associação Patinagem São Miguel, como também a conﬁança
depositada por parte da Federação Patinagem de Portugal, Governo Regional e Câmara
Municipal de Lagoa.
DL - O Geraldo foi ao Mundial
com um atleta seu, um outro
grande feito. Foi um sonho tornado realizado?
GA - Ir ao Mundial, penso que é
algo que qualquer treinador deseje! Mas acompanhar / preparar
um atleta que ensinei a patinar,
ensinei a levantar-se, desaﬁei
inúmeras vezes, apostei, acreditei, trabalhei em equipa, trabalho
diário a dois, nunca desisti dele,
nem ele de mim, posso dizer que
sim, foi um sonho realizado e sim
“senti aquilo” que só um treinador sente uma vez, algo inexplicável, algo que agora me orgulho
de poder perceber e sentir o que
grandes treinadores já o sentiram! Só quem passou por isso
sabe o que estou a dizer!
DL - O que deseja para a patinagem açoriana?
GA - Desejo como também credito que a patinagem açoriana vai
continuar a crescer não só em
números como também a nível
técnico e artístico. Cada vez mais,
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Geraldo Andrade - 25
anos de dedicação, empenho, competência e êxitos!

Foto: DR

devido ao novo sistema de ajuizamento que entrará em vigor em
2019, próxima época, treinadores
dos diferentes clubes locais estão
a se preparar e se encontram motivados para a mudança. Ao
longo dos meus 25 anos de treinador passei por inúmeras mudanças, muitas vezes estive
sozinho e procurei ajuda. É difícil
mas se eu consegui eles também
irão conseguir. Mas e reforçando
o meu desejo, conheço bem o
“leque” de treinadores, delegados, juízes e calculadores locais e
tudo aponta para uma continuidade segura na modalidade. Uma
Associação sempre disponível
para colaborar com os seus clubes ﬁliados é sem dúvida um pilar
importante para o bom desenvolvimento, felizmente acontece.
DL - Que futuro pode-se perspetivar?
GA - Devido ao dinamismo do
grupo atual de treinadores, delegados, juízes, calculadores, toda
a equipa da Associação Patinagem São Miguel perspetivo um
futuro garantido, um futuro dinâmico e acredito que terei o prazer
de ver grandes patinadores açorianos a irem além fronteiras.
DL - Que mensagem gostava de
deixar a atletas atuais e possíveis
novos atletas?
GA - Caro atleta,
Se não puderes voar, corre.
Se não puderes correr, anda.
Se não puderes andar, rasteja,
contínua em frente de qualquer
jeito.
Martin Luther King
DL

A singularidade do sentimento
de satisfação pessoal que me
toma por esta oportunidade auspiciosa e feliz decorre, fundamentalmente, de lembrar o amigo
Geraldo Andrade, pelos seus 25
anos na qualidade de técnico/treinador do Clube de Patinagem a de
Santa Cruz.
Pelo seu extenso currículo de
serviços prestados em prol da
Patinagem Artística na Região e
em particular no Clube de Patinagem de Santa Cruz, com grande
capacidade de liderança e motivação conseguindo valorizar ao máximo o potencial dos atletas que
dispôs ao longo de todos estes

anos, conjuntamente com uma
gestão desportiva pautada pelo
rigor, equilíbrio e sustentabilidade.
Só assim foi possível a esta Coletividade alcançar momentos de glória a nível nacional e internacional,
sendo determinante a dedicação e
competência do treinador Geraldo
Andrade na obtenção de tais feitos, alcançados sempre com base
na sua competência, sabedoria,
dignidade e ética. Um bom exemplo de gestão humana e desportiva, conseguindo extrair e
potenciar ao máximo o valor do
atleta açoriano. Enquanto treinador do Clube de Patinagem de
Santa Cruz deixa-nos uma lição
exemplar: é possível alcançar
grandes feitos, mesmo com parcos
recursos ﬁnanceiros. O sucesso
passou e passará sempre por uma
dedicação e devoção à modalidade, conjugada com muito trabalho,
proﬁssionalismo
e
competência. Ao homem, amigo e
técnico/treinador Geraldo Andrade o nosso muito obrigado.
O Presidente do Clube de
Patinagem de Santa Cruz
António Augusto da Ponte Borges

CPSC revalidou o título
de campeão dos Açores
em Patinagem Artistica

O Clube de Patinagem de Santa

Cruz sagrou-se campeão dos Açores (CPSC), ao terminar a prova do
Campeonato Regional de Patinagem Artística – época 2018, com
um total de 155 pontos.
A competição decidiu o acesso
aos campeonatos nacionais. No
Campeonato Regional participaram 6 clubes, divididos pelos diferentes escalões etários nas
disciplinas de patinagem livre e
pares artísticos.
Os atletas do CPSC venceram as
provas dos escalões mais altos.
Desse modo, em Juvenis Femininos e Masculinos, Priscila Oliveira
e Ruben Pimenta, terminaram na
primeira posição, já em Júnior
Feminino e Masculino, venceram
Mariana Sousa e Daniel Moniz. Por
seu turno, Lia Raposo, terminou
no primeiro lugar do pódio, na
categoria de Sénior Feminino.
Nos restantes escalões, a participação do Clube de Patinagem de
Santa Cruz contou com um

número mais elevado de atletas,
onde, Ana Furtado e Isabel Bernardo, ﬁcaram em primeiro e
segundo lugar, do escalão Infantil
Feminino. Já Beatriz Costa e Carolina Sousa, alcançaram o pódio em
Iniciados Femininos, sendo que,
Júlia Seixas e Cecília Medeiros, terminaram ambas no primeira e terceiro lugar, da categoria Cadete
Feminino. Por seu turno, o atleta
lagoense Gonçalo Pereira, alcançou o primeiro lugar em Cadetes
Masculinos.
CLASSIFICAÇÃO POR CLUBES:
1- Clube Patinagem Santa Cruz –
155 pontos
2- Escola Patinagem Ponta Delgada – 56 pontos
3- Academia Patinagem Artística
dos Açores – 50 pontos
4º Clube Patinagem São Vicente –
36 pontos
5º Clube Patinagem da Vila de Capelas – 25 pontos
6º Clube Patinagem Ribeiragrandense – 21 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.
05JUN2018 - Foi detido por
desobediência, um individuo do
género masculino, de 54 anos
de idade, por condução de veículo, com a carta de condução
apreendida.
10JUN2018 - Foi detido, um
individuo do género masculino,
de 40 anos de idade, por resistência/coação, ameaças e tentativa de agressão a Agente de
Autoridade.

LOCAL/ NECROLOGIA
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Freguesia de Nª Sª do Rosário

Vila de Água de Pau

Maria Eduarda
Nasceu: 07-07-1927
Faleceu: 04-06-2018

Jorge Manuel Froias Piques
Idade: 58 anos
Faleceu: 05-06-2018

Freguesia de Nª Sª do Rosário

Vila de Água de Pau

Maria dos Anjos Pacheco Varão
Nasceu: 21-08-1947
Faleceu: 13-06-2018

Maria Glória Carreiro
Idade: 78 anos
Faleceu: 14-06-2018

Freguesia de Santa Cruz

Tiago Daniel Aguiar Ventura
Nasceu: 25-07-1992
Faleceu: 21-06-2018

Foto: DL

“A ciência não é dificil, com paixão tudo é mais fácil”

A Escola Secundária da Lagoa

recebeu mais uma edição da
“Feira da Ciência, um projeto desenvolvido pelos alunos do 12º
ano desta escola.
Nesta, os alunos dinamizaram
um conjunto de atividades de
ciência e tecnologia (laboratórios,
oﬁcinas, demonstrações de robótica), numa tarde de diversão e
partilha de conhecimento, onde
os mais novos foram os protagonistas.
Cerca de 300 alunos, observaram as diversas experiências, partilhadas de forma lúdica e original,
que demonstram alguns princípios
cientíﬁcos, por forma a despertar
a curiosidade, cativar o pensa-
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mento cientíﬁco e interesse pelas
experiências laboratoriais, nas
diversas áreas.
O Presidente do Conselho Diretivo da Escola Secundária de Lagoa
considera que a Feira da Ciência é
um orgulho para a escola.
Alexandre Oliveira, em declarações ao Jornal Diário da Lagoa, recorda que, desde há algum tempo,
que a escola tem apostado na promoção do conhecimento cientíﬁco, não sendo área exclusiva,
mas pelo que abre de possibilidades aos alunos. “A escola tem um
conjunto de docentes que tem
dado esse incremento de atividades curriculares e extracurriculares, e desde longa data que tem
tido participações a nível de conDireção Comercial: Suzi Moniz
Colaboradores nesta edição:
Luís Moniz, Roberto Medeiros,
Dr. João Martins de Sousa, Hélder
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cursos nacionais e internacionais, de trabalho cientíﬁco”.
A Feira da Ciência,
que teve o seu início
em 2017, é dirigido
ao público do 1º ciclo,
possibilitando assim
que estes tenham conhecimento e comecem a entrar no
mundo da ciência. Segundo recorda o docente, “há também
os alunos mais velhos
que, pela dinâmica
do trabalho desenvolvido, eles
próprios a desenvolverem-se, porque eles prepararam todas as
apresentações, as suas comunicações, ou seja, um conjunto de
competências que estão a ser desenvolvidas para além de todas as
disciplinas curriculares”.
Em ﬁnal de ano letivo, o Presidente do Conselho Diretivo da ESL
faz igualmente um balanço positivo de mais um ano, que considerou de muito trabalho.
“Apesar de não haver dados oﬁciais, tenho a noção que o trabalho desenvolvido por toda a
comunidade educativa, proporcionou a cada aluno, todas as condições e possibilidades para atingir
o melhor resultado possível. O ano

passado, no 3º ciclo, os resultados
atingidos ultrapassaram as metas
estabelecidas”, recordou.
Para este ano, espera a melhoria
alcançada nas provas de avaliação
externa.
Apesar do resultado que possa
surgir, Alexandre Oliveira diz ter
orgulho por todo o trabalho que
tem sido desenvolvido por toda a
comunidade educativa na Secundária de Lagoa.
Já para Paula Silva, professora de
Física e Química, diz ser a paixão a
melhor maneira de incentivar o
estudo desta disciplina. “Com paixão tudo se torna mais fácil para
conseguir atingir os objetivos”.
Segundo referiu ao Jornal Diário
da Lagoa, é preciso divulgar a ciência e tirar a ideia de que esta é
difícil, sendo muito importante
abrir portas e mostrar o que se faz.
Paula Silva realça o empenho dos
alunos do 12º ano que, depois de
receberem o feedback do seu trabalho, acabam por ﬁcar com a
sensação de que se consegue
fazer melhor.
Acredita a docente que os alunos tem o perﬁl de quem “arregaça as mangas e nada os assusta”.
A docente de Física e Química
espera que os alunos possam frequentar os cursos no âmbito da
Ciência Viva, sendo uma experiên-
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cia que os enriquece ainda mais.
“Um aluno que arrisca ir para o
Ciência Viva vai para o desconhecido e acaba por vir uma pessoa
diferente, com outras características”, recorda.
Paula Silva diz que “é preciso
acreditar nos alunos que eles depois acreditam em si”.
Por outro lado, a presidente da
Câmara de Lagoa, relembra o
apoio da autarquia na concretização de estágios realizados em
alguns centros de investigação do
país, através da bolsa de estudo,
“Jovens à Descoberta”, onde,
alguns estudantes do concelho
têm a oportunidade de fomentar
conhecimentos, participando num
contexto real de trabalho, sendo
uma verdadeira oportunidade
escolar e de futuro, para esses
alunos.
De salientar que, este será o terceiro ano consecutivo, que a
escola abre candidaturas para o
efeito.
No ﬁnal do mês de julho, vários
alunos da ESL terão oportunidade
de se deslocar ao continente português, através da bolsa de estudo
“Jovens à Descoberta”, para a realização de diversos estágios, na
área cientíﬁca, em centros de
investigação de referência no país.

Mais conteúdos aqui.

Diário da Lagoa | julho 2018

PASSATEMPO

PASSATEMPO / HORÓSCOPO

HORÓSCOPO DE JULHO
Carneiro (21/3 a 20/4)

A vida afetiva oscila entre a vontade de conviver socialmente e a necessidade de apoiar um membro da sua família
que precisa de apoio.
A nível proﬁssional entra num ciclo
propício para reorganizar as suas ﬁnanças
com dedicação e, sobretudo, adquirindo
novos conhecimentos.

A vida afetiva marca evoluções
positivas e, depois de certas adaptações, vai
estabelecer relacionamentos baseados na
mútua compreensão do par.
A nível proﬁssional deﬁna quais
são as suas motivações pessoais e estabeleça prioridades compatíveis com os seus
verdadeiros interesses.

A vida afetiva revela a sua segurança interior capaz de quebrar rotinas
estabelecendo relações amorosas intensas,
apaixonadas e verdadeiras.
A nível proﬁssional, independentemente de certos fatores externos (instáveis), mantenha o rume em relação ao
sucesso em todas as áreas.

A vida afetiva permite iniciar
novas amizades, essenciais para as trocas
de informações que sustentam a sua mente
versátil e muito curiosa.
A nível proﬁssional é tempo de
tomar iniciativas arrojadas no sentido de
assumir promoções, ou novas funções, que
visam evoluções positivas.

A vida afetiva e os relacionamentos em geral representam a possibilidade
de evidenciar a sua faceta tolerante, diplomática e compreensiva.
A nível proﬁssional é o momento
certo para tomar decisões persistentes e
iniciar projetos prósperos para o futuro,
com vantagens ﬁnanceiras.

A vida afetiva protegida permite
manifestar a dimensão da sua riqueza interior e seguindo a forte intuição poderá
renovar a relação amorosa.
A nível proﬁssional poderá aproveitar esta fase de grande coragem e energias positivas para melhorar as ﬁnanças,
rentabilizando os seus dotes.

A vida afetiva indica a necessidade
de reﬂetir sobre o caminho a seguir e,
ainda, deverá estar mais disponível para
compreender os semelhantes.
A nível proﬁssional é a altura ideal
para se dedicar a obrigações inadiáveis e
vislumbra-se melhorias ﬁnanceiras, embora
com alguma lentidão.

A vida afetiva, a família e os ﬁlhos
são pilares cruciais durante a sua existência,
mas sempre elevando o amor-próprio com
consciência.
A nível proﬁssional é tempo de
afastar limitações do passado e aproveitar
novas oportunidades na carreira, com a
humildade aliada à bondade.

A vida afetiva confere modiﬁcações importantes e contatos imprevisíveis,
essenciais para poder renovar a relação
sentimental (sem receios).
A nível proﬁssional a atual conjuntura positiva aponta ganhos ﬁnanceiros (extras), mas deverá colocar em prática as suas
ideias originais.

A vida afetiva, recentemente redeﬁnida, evolui positivamente através da comunicação assertiva e da assunção de
novas responsabilidades.
A nível proﬁssional aproveite a
conjuntura protegida para ﬁnalmente evoluir na carreira, concretizando planos com
conﬁança e persistência.

A vida afetiva carece de uma autoanálise profunda para libertar-se de algumas velhas inseguranças e poder
estabelecer relações assertivas.
A nível proﬁssional a sensibilidade
acentuada, o romantismo e a intuição são
agentes intrínsecos impulsionadores de iniciativas ligadas à arte.

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 está presentemente
orientada para o convívio social, especialmente relacionado com organizações de
ajuda humanitária.
A nível proﬁssional os diferentes
contatos e a comunicação assertiva são
fatores protegidos que contribuem para a
renovação da carreira.
Touro (21/4 a 21/5)

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

Sagitário (23/11 a 21/12)

Capricórnio (22/12 a 20/1)

Aquário (21/1 a 19/2)

Peixes (20/2 a 20/3)

Última

Inaugurada a “Casa da Água”

O projeto da Casa da Água surge

no âmbito do Orçamento Participativo Jovem – OPJ 2016, sendo que, o
CALAG foi a entidade que elaborou o
mesmo.
A Casa da Água, é um antigo posto
de leite desativado, que pertence à
Bel, tendo sido cedido à autarquia lagoense, por forma a ser adaptado
como estrutura de apoio às atividades de montanha e sensibilização
ambiental. Desse modo, todos os interessados, poderão usufruir de informações sobre o património
ambiental, rede de trilhos, um regime de aluguer, nomeadamente de

Diário da Lagoa | julho 2018

LOCAL / PUBLICIDADE

Fotos: DL

GPS, bicicletas e capas de chuva, ou
mesmo, de um espaço de descanso
pré ou pós percurso, com WIFI gratuito.
A Casa da Água irá permitir a promoção turística dos Remédios e de
todo o concelho de Lagoa, com guias
e identiﬁcação de lugares de interesse a visitar, mas também, em prol
de um município saudável, os visitantes poderão alugar bicicletas e capacetes, cuja entrega poderá ser feita
na Pousada de Juventude de Lagoa
ou nas Piscinas Naturais de Lagoa,
numa integração dos serviços municipais que a autarquia dispõe.
Por outro lado, em prol do consumo

de água da torneira, uma zona pública de enchimento gratuito de
água, está à disponibilidade dos visitantes. O objetivo da autarquia, passa
pela promoção e consumo de água
da torneira, em detrimento da água
engarrafada, relevando a sua qualidade atestada pelo selo de qualidade
2017, atribuído à Câmara Municipal
pela ERSARA, onde os parâmetros de
avaliação da mesma, estão nos 100%.
Por forma a apoiar na previsão e
análise das condições climatéricas da
zona, o espaço está dotado de uma
central meteorológica.

onde assinou o Livro de Honra da autarquia e recebeu, por parte do
jovem escritor lagoense, Júlio T. Oliveira, o seu novo livro de poesia, intitulado “Qual o teu papel, senão o de
resistir?”.
Por outro lado, na sua passagem
pela Lagoa, Luís Filipe Mendes, que
se reﬁra, também é poeta, teve oportunidade de visitar um dos ex-libris
da cidade, o Convento dos Franciscanos, lugar simbólico da história, cultura, tradições lagoenses e açorianas,
tendo assistido à atuação do Grupo
de Cantares Tradicionais de Santa
Cruz, que fez uma apresentação musical do seu novo CD intitulado “Germinações”.
Para a prsidente do município la-

goense, foi com “grande satisfação e
honra que recebemos aqui, na Lagoa,
o Ministro da Cultura, Luís Filipe
Mendes, num momento de confraternização e amizade, que permitiu
demonstrar aquilo que o concelho
tem de melhor para oferecer, principalmente no que diz respeito à nossa
cultural, artesanato e tradições”.
A Coleção Visitável da Matriz de
Lagoa, também fez parte do percurso
de visitas do autarca, onde o Pe.
Nuno Maiato e a sua equipa, demonstraram o espaço museológico
de tipologia eclesiástico que tem
como missão estudar e preservar o
Património Religioso e a arte bonecreira, caraterística do artesanato
lagoense.

Ministro da Cultura recebido na Lagoa

Foto: CML

A presidente da Câmara Munici-

pal de Lagoa e a sua equipa receberam, no passado mês de junho, o
Ministro da Cultura, no Paços do Concelho.
Luís Filipe Mendes teve oportunidade de conhecer grande parte do
concelho lagoense, iniciando a sua visita pela Câmara Municipal de Lagoa,
Pub.

Este mês...

O Império da Santís-

sima Trindade da Rua Formosa, na Freguesia de
Nossa Senhora do Rosário,
organiza no próximo mês
de julho, a I Matança

Tradicional de Porco.
A decorrer no dia 21 de
julho, haverá a matança do
porco, provas de debulho
e torresmos brancos,
assim como animação
variada.

