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Gilberto Branquinho
mantém-se na presidência

Andreia Pereira é a nova 
secretária coordenadora

Segundo fonte da organização, nesta 4ª edição notou-se perfeitamente que
"Os Jogos sem Barreiras" são genuinamente da Vila de Água de Pau.
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O projeto de Regulamento do Museu de
Lagoa-Açores foi publicado dia 18 de julho em
Jornal Oficial da Região Autónoma dos
Açores.
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“Eu sou professora”

Eu sou professora. Há já algum
tempo. E sou-o de profissão e de
coração.

Desde que iniciei esta minha
aventura que, na vida que se
vive dentro das escolas, tenho
visto um pouco de tudo… mas
confesso que nunca vi tamanho
atentado contra a justiça e os
direitos das pessoas!

Todos os dias, estou e sou com
os meus alunos. Na preparação
das minhas aulas, procuro estra-
tégias que possam conduzi-los a
caminhos que não são mais do
que atalhos para os seus futu-
ros. Conheço os seus medos, os
seus problemas, as suas dificul-
dades, mas também os seus
dons e as suas qualidades!
Invento mil e uma atividades,
durante o ano, dentro e fora das
minhas aulas, dentro e fora do
meu horário letivo, que os façam
sentir que contam, que são
parte da escola, que têm valor.
Procuro motivá-los, indepen-
dentemente das condições que
temos para trabalhar, indepen-
dentemente dos problemas e
das vicissitudes da nossa própria
vida. Sim, porque nós, professo-
res, também temos vida, senti-
mentos e situações que nos
remexem por dentro!

E, aconteça o que acontecer,
eu não desisto dos meus alunos.
Transmito-lhes, para além dos
conhecimentos, algumas men-
sagens que considero muito im-
portantes: o respeito pelo outro,
a luta pela igualdade, a certeza
de que, independentemente das
nossas dificuldades e da nossa
história, nada nos pode impedir
de alcançarmos os nossos obje-
tivos e de lutarmos pelos nossos
sonhos. Há uma frase que sinte-
tiza a minha filosofia de vida e
que tento incutir na deles: mar-
car a diferença!

E a verdade é que tenho visto
muitos dos meus alunos, ou-
trora desorientados e sem obje-
tivos de vida, a decidirem, afinal,
lutar pelos seus sonhos e… mar-
car a diferença! E eu fico a
vê-los, orgulhosa e feliz, por ter
feito parte da vida deles, mais

ainda quando me dizem que o fi-
zeram porque eu os empurrei
para isso!

A verdade é que sou daquelas
pessoas que se alegra pelo
sucesso dos outros e que deseja,
de coração, que todos conquis-
tem o seu “ lugar na vida ”. Na
sua vida ! E, felizmente, tenho
assistido a muitas conquistas!

Mas, nos últimos dias, tenho o
coração negro. Quando eu, que
ingenuamente, acreditava na
justiça e nos valores que tanto
promovo junto dos meus alu-
nos, fui alvo, juntamente com
toda a minha classe, de um ver-
dadeiro atentado: retiraram-nos
o direito à greve! E impõem ser-
viços mínimos a quem dá o
máximo todos os dias, como se
fôssemos figurinhas no meio de
um jogo qualquer e não vidas
reais, tantas vezes atingidas
pelas vidas dos outros, a lutar
pelas vidas dos outros!

Não somos mais do que os ou-
tros! É verdade! Nem menos!
Ora, também por isso não com-
preendo por que razão a própria
sociedade permite ou aceita que
nos “ roubem ” anos de vida,
anos de trabalho, de entrega,
quando isso, só a nós aconte-
cendo, é visto como normal.

Confesso que já passei por
muita coisa. Já dei aulas longe
de casa, noutra ilha, longe de
tudo e de todos. Passei por
escolas grandes e pequenas…
conheci histórias cheias de luz e
outras que me apertaram o
coração… e, apesar de tudo, em
momento algum, deixei de lutar
pelos meus alunos e pelos direi-
tos deles, sobretudo o de serem
felizes, o que quer que isso sig-
nifique! E, em momento algum,
deixei de acreditar que, onde
quer que estivesse, tudo era
possível.

Nunca pensei, no entanto, as-
sistir a algo que considerava im-
possível: o desrespeito total,
sobretudo por uma classe que é
a base, o apoio e a força para
aqueles que são o presente e o
futuro. E a mensagem que o país
lhes está a transmitir é assusta-
dora!

Uma mensagem de que não
podem nem devem lutar pelos
seus direitos, porque imperam
aqueles que inventam mentiras
acerca dos professores e que os
obrigam a calar-se, querendo
fazer deles reféns, sem alma
nem voz! Uma mensagem de
que vale tudo e de que se pode
tudo, mesmo que se desrespeite
a essência do ser humano. Uma
mensagem de que o dinheiro é

para se gastar em estradas,
BigBrothers e Casas dos Segre-
dos, em atribuir subsídios a
quem ganha por mês mais do
que uma mão cheia de professo-
res, em viver no “ faz de conta “
e no mundo da fantasia, quando
nós, professores, todos os dias,
lidamos com as vidas reais ( e
nem sempre fáceis ) dos nossos
alunos…

Temos sido ProSucesso, Flexi-
bilidade, Compromisso Educa-
tivo. Temos sido cobaias de
experiências educacionais que
estão condenadas à partida, de
mudanças de programas e de
tantas ideias que nos têm como
agentes, motores, alma! Mas a
verdade é que somos lutadores.
E o que se tem passado nos últi-
mos dias tem mostrado precisa-
mente isso! Nunca, no meio de
tanta fraqueza, estivemos tão
unidos e fomos tão fortes! O que
me deixa orgulhosa!

Eu sou professora. E levo isso
muito a sério! Para muita gente
que não sabe o que isso é, e que
julga que a nossa vida é uma
festa e que está sempre tudo
bem, impõe-se a reflexão.
Impõe-se a tomada de consciên-
cia de que estamos todos os dias
com os vossos filhos e que luta-
mos por eles, também todos os
dias. Impõe-se refletir e perce-
ber que esta luta que travamos,
nesta altura do ano, não foi feita
para prejudicar ninguém, muito
menos os alunos, mas sim para
repor direitos e contornar injus-
tiças consagradas na lei e que
foram publicamente reconheci-
dos por quem governa… até ao
momento em que o dito virou
promessa de circunstância, ou,
para sermos mais claros, não
dito !

Nunca foram e nunca serão os
professores a prejudicar os alu-
nos, a quem protegem o ano in-
teiro e por quem tanto fazem!
Impõe-se a perceção de que
bons professores formam me-
lhores profissionais, melhores
cidadãos e melhores pessoas!

Recuso-me, como sempre fiz
ao longo da minha vida, a ceder
àquilo em que não acredito.

Recuso-me a viver num mundo
de mentiras e de faz de conta.
Recuso, liminarmente, abdicar
do direito à indignação!

Sei quem sou e o que tenho
feito.

Eu sou professora. E não o
quero ser sem marcar a dife-
rença!

Por: Malvina Sousa

Saudade
Saudade de alguém que de alguma
forma partiu das nossas vidas. Sau-
dade… Sentimento bom, mas ao
mesmo tempo um sentimento mau.

Lembro-me daquela quinta-feira
como se estivesse a acontecer
agora! Neste preciso de momento!
Acordei, despachei-me e fui para a
escola. Estava feliz! Era um dia lindo.
Fiz o teste de português. Esse já não
correu tão bem, mas não tinha es-
tragado o meu dia. Fui à casa de
banho… e recebi uma mensagem.
Era a minha mãe. A minha mãe dizia
com todas estas palavras: “Filha,
desculpa dar-te esta notícia assim,
mas o teu tio faleceu… Por favor,
tenta concentrar-te noutras coisas,
não te vás abaixo, princesa. Bjs”. 

Mas eu não consegui! Foi como

algo partisse de dentro de mim. E
chorei!    Chorei muito… A única
coisa que conseguia fazer era cho-
rar! Embora tivesse o apoio de pes-
soas importantes para mim, apenas
desejava uma coisa: poder abraçá-lo
novamente. Poder ver o seu sorriso,
o seu olhar brilhar e as sua palavras
que, de alguma forma, me conforta-
vam muito! Mas isto não seria mais
possível. E, em mim, cresceram sen-
timentos: saudade, tristeza e raiva. 

Sofri muito, chorei muito, mas
acima de tudo lembrei-me: por
agora serás o meu anjo da guarda.
Depois, serás o meu novo ombro
para poder estar contigo nova-
mente. 

E, no fim, seremos o que não
fomos porque algo da vida decidiu
acabar.

9.ºA 

Textos das Sessões de
Escrita Criativa

Tristeza
A tristeza faz e fará sempre parte

da nossa vida. Mas o sinal de lágri-
mas não significa que seja só tris-
teza, não significa que seja só
solidão, mas sim alegria. Alegria de
alguém que teve uma oportunidade
de recomeçar e olhar a vida de uma
maneira completamente diferente. 

Nem sempre se pode estar bem,
mas pode-se tentar aproveitar o que
a vida dá. Só temos esta e devemos
aproveitar, mostrando aos outros o
quanto gostamos deles, pois quem
sabe se amanhã teremos esta opor-
tunidade?

Bianca Almeida, 9.ºA

Saudade
“Fazes-me muita falta, as sauda-

des tuas aumentam dia após dia,
pelo que podias ter sido e não
foste.”

É fácil chorar, sempre foi fácil,
sempre será, mais fácil ainda é cho-
rar sozinho e aguentar toda a dor,
todo o sofrimento que causam
aquelas lágrimas. Vamos tanto pelo
que a sociedade diz e pensa que
quase sempre acabamos por repri-
mir toda a dor e isso faz com que
chorar seja símbolo de fraqueza,
quando, na verdade, é totalmente o
oposto… 

Chorar? Ai como é bom estar
certo dos nossos sentimentos, até
mesmo das nossas tristezas e saber
que chorar só nos liberta, torna-nos
pessoas livres de nós próprias, saber
que somos fortes e que, quando
aquela “torneira” parar, ainda sere-
mos nós e os nossos sentimentos,
contra o mundo e a sua maldade… 

Porquê reprimir algo que é nosso?
Só por aquilo que vão pensar? Todos
sabemos que nem sempre é fácil
ouvir críticas, mas se elas existem,
então que sirvam para nos fazer
crescer enquanto seres humanos e
pessoas…

Carolina Soares, 9.ºA
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EBI de Lagoa com novo Conselho Executivo

Tomaram posse, recentemente,
os novos órgãos executivos da EBI
de Lagoa, liderado por Manuel
Rodrigues, para um mandato de três
anos, cuja eleição ocorreu a 21 de
junho último.

No discurso da sua tomada de
posse, o novo Presidente da EBI de
Lagoa considerou que “a eleição
surge pelo reconhecimento da
comunidade educativa pelo traba-
lho desenvolvido ao longo de vários
anos, com provas dadas no desem-
penho de diversas funções e, por
outro, é um voto de confiança no
rumo a seguir, que foi proposto com
convicção e sem nunca nos desviar-
mos da conduta que nos carateriza
e o compromisso que aqui deixamos
é não abandonarmos este registo”.

Para Manuel Rodrigues, o dia da
tomada de posse é o dia para dar
início ao desafio de “fazer desta ins-
tituição uma escola melhor, valori-
zando a qualidade do ensino,
gerando oportunidades para a     ob-
tenção do sucesso educativo dos
alunos, de forma inclusiva e plural,
e criando condições para uma con-
vivência em segurança e com disci-
plina na escola”.

O docente reconheceu que a in-
disciplina é uma das atuais inquieta-
ções, “porque compromete a
imagem da escola, esbate o trabalho
de excelência desenvolvido pelos
professores que aqui exercem fun-
ções, dificulta a ação dos assistentes
operacionais e, certamente, preju-
dica a promoção de uma cidadania
que se pretende para uma socie-
dade desenvolvida”.

Outra das preocupações elenca-
das foi a articulação entre os níveis
de ensino que integram a unidade
orgânica. “A defesa dos interesses e
necessidades da Educação Pré-esco-
lar, do 1.º Ciclo ou do 2.º Ciclo do En-
sino Básico nunca deverá ser feita
em detrimento dos demais, mas de-
verá ser compreendida de acordo
com as suas particularidades de fun-

cionamento de cada realidade, de
acordo com a dinâmica de cada
estabelecimento de ensino que, no
seu conjunto, enriquecem e defi-
nem a identidade da nossa Escola.
Todos têm de ter, não as mesmas
condições, mas as condições que
precisam para desenvolverem a sua
atividade com equidade. Temos de
construir uma só Escola feita de oito
escolas”, adiantando que será este
Conselho Executivo a dar o início a
esta desejada articulação.

A equipa liderada por Manuel Ro-
drigues, tem duas vice-presidentes,
Anabela Cura e Sara Sousa, e ainda
um assessor técnico-pedagógico,
Joseph Medeiros.

“Sonhamos com uma Escola de
projetos, de desafios que nos entu-
siasmem, de intercâmbios, de des-
porto, de disciplina, de dignificação
dos docentes e dos funcionários, de
alegria, onde os alunos gostem de
estudar, os pais confiem em nós e os
professores e os funcionários sintam
prazer em trabalhar”, disse o do-
cente.

Também presente na cerimónia
esteve a presidente da Câmara
Municipal de Lagoa, que destacou o
facto de se estar a dar inicio a uma
nova liderança, a um novo ciclo,
recordando que a autarquia será
sempre parceira da escola,     inde-
pendentemente dos corpos direti-
vos.

“A câmara quer estar ao lado de
quem tem efetivamente a missão de
produzir e trabalhar na área da edu-
cação. Podem ser
mais ativos ou
menos ativos, con-
soante a       recetivi-
dade da parceria,
mas depositamos no
novo executivo
todas as expetativas
de um trabalho que
se espera profícuo”,
referiu ao Jornal Diá-
rio da Lagoa.

Cristina Calisto

realçou o facto de a educação ser
um dos aspetos cruciais ao desen-
volvimento da     cidade, referindo
que “crescemos paralelamente em
vários domínios e a educação é es-
sencial para promover o sucesso
duma sociedade”.

De salientar que os novos órgãos
executivos da EBI de Lagoa tomaram
posse após 15 anos de presidência
do professor Eduíno Rego que, na
hora da despedida, recordou que
estes passaram sem dar por eles.

“Foi 25% da minha vida que dei o
máximo e o que sabia para bem dos
docentes, dos alunos, dos     encar-
regados de educação ou seja, da
comunidade educativa”.

Lembrou na altura que é para isso
mesmo que os professores estão na
escola, sendo que estas existem
para os alunos e é nesse sentido que
todos devem trabalhar, com o
devido equilíbrio.

O docente não esqueceu de dei-
xar um agradecimento a todos que
o ajudaram trabalho ao longo dos 15
anos, referindo que muito aprendeu
e tem orgulho no trabalho desenvol-
vido. “Saio mais rico pela experiên-
cia”, disse.

Eduíno Rego desejou ainda, ao
novo Conselho Executivo, felicida-
des nas funções agora iniciadas e
que “tenham força e ânimo para
levar em frente esta tarefa,
fazendo os possíveis para que os alu-
nos seja cada vez melhores e
tenham cada vez mais sucesso”.

DL

Fotos: DL

Tomada de posse do novo Conselho Executivo da EBI de Lagoa, liderado por Manuel Rodrigues.

A EB 2,3 Padre João José
do Amaral participou, pelo vi-
gésimo segundo ano consecu-
tivo, nas marchas de Santo
António do concelho de Lagoa,
com a apresentação da sua
marcha que teve por tema: “O
Cravo”. O grupo era consti-
tuído por alunos das diversas
turmas da escola que, ao
longo de várias semanas, en-
saiaram de forma entusiasta e
empenhada. A letra, música e
coreografia foram da autoria
dos docentes Cidália André e

Paulo Alendouro, bem como o
projeto dos trajes. A elabora-
ção dos adereços ficou a cargo
dos docentes de Educação Vi-
sual e Tecnológica da escola
que, mais uma vez, deram asas
à imaginação criando uma
imagem visual rica e apelativa. 

Como foi possível verificar
através do impacto visual e da
atuação da marcha, todos os
seus participantes demonstra-
ram grande empenho, gosto e
entusiasmo, dignificando uma
vez mais a nossa escola.

“O Cravo” nas Marchas
de Santo António

Na Biblioteca da EB 2, 3
Padre João José do Amaral, à
semelhança dos períodos an-
teriores, atribuíram-se pré-

mios aos alunos que requisi-
tam mais livros na biblioteca
da escola durante o terceiro
período.

Top Leitor

As alunas Beatriz Santos,
Inês Lopes e Ana Lindo foram
premiadas com a oferta de li-

vros, incentivando-as, deste
modo, a manter o seu gosto
pela leitura.

Parabéns às premiadas!
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Professor Eduino Rego na hora da despedida.
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Sobre o consumo de álcool

Segundo o Relatório Anual
2016/17 do Serviço de Interven-
ção nos Comportamentos Aditivos
e nas Dependências (SICAD), os
Açores destacaram-se com os
valores mais elevados ao nível das
prevalências de consumo de várias
bebidas num curto espaço de
tempo, comportamento desig-
nado binge, embriaguez e dos
consumos de risco ou dependên-
cia.

Os Açores são destacados por
ser a região do país onde se regis-
taram os valores mais elevados
de consumo de risco. 

Nos Açores registaram-se tam-
bém um aumento dos óbitos por
consumo de álcool, contrariando
o decréscimo nacional.

O Governo dos Açores tem de-
senvolvido esforços no sentido de
fazer face a este grave problema
de Saúde Pública. Do Plano de
Ação para a Redução dos Proble-
mas Ligados ao Álcool nos Açores
faz parte a proibição da venda e
consumo de álcool a menores de
18 anos.

Não obstante a importância
desta medida, a sensibilização
continua a ser fulcral na mudança
de atitude em relação ao consumo
excessivo e precoce de álcool.

Considerações:
O álcool etílico ou etanol é uma

substância que resulta da fermen-
tação de açucares de produtos de
origem vegetal como a fruta e o
mel.

A concentração de álcool de-
pende do tipo de bebida, o grau
de álcool de uma bebida é a per-
centagem de volume de álcool
puro. Como exemplos, a cerveja
possui 6%, o vinho 12%, o whisky
40% e shots 40% ou mais. 
Um vinho com 12,5% vol. contém
12,5 ml de álcool/100 ml de vinho
x 0,8 g/ml = 10 g de álcool/100 ml
de vinho (1 copo). Se beber 2
copos vai ingerir 20 g e por aí fora. 

Álcool (g) = % vol x volume da
bebida (L) x densidade do álcool 

O consumo de bebidas alcoóli-
cas considera-se não excessivo ou
de risco quando consumidas em
quantidade moderada de forma
regular ou esporádica não ultra-
passando no homem dos 18-64
anos até duas bebidas padrão ou
20g de álcool diárias. Acima dos 65
anos o consumo deve reduzir-se a
uma bebida padrão por dia ou 10g
de álcool. Na mulher não deve
exceder uma bebida padrão por
dia ou 10g de álcool puro.

Alcoolismo
Considera-se alcoolismo um pa-

drão de consumo de álcool, pro-
longado no mínimo durante 12
meses, que leva a sofrimento e as-
socia-se a consumo de grandes
quantidades ou por períodos pro-
longados; desejo persistente;
muito tempo gasto em atividades
para obtenção e consumo de
álcool; uso recorrente com com-
prometimento da vida laboral e
familiar; uso continuado apesar do
impacto social; mudança de roti-
nas diárias para consumo; uso de
álcool em situações com risco para
a integridade física; manutenção
do consumo apesar das conse-
quências físicas ou psicológicas
inerentes; tolerância com necessi-
dade de quantidades progressiva-
mente maiores ou diminuição do
efeito para a mesma quantidade
de álcool; sintomas de abstinência
na ausência de consumo.

Existem muitos fatores de risco
para alcoolismo desde a idade pre-
coce de inicio do consumo, consu-
mos regulares, alcoolismo na
família, doenças do foro psiquiá-
trico, grupo de amigos que conso-
mem álcool frequentemente,
situações de pobreza e exclusão
social entre outros.

Consequências
Intoxicação alcoólica aguda
As manifestações agudas da in-

toxicação alcoólica prendem-se
com a ação do álcool a nível do cé-
rebro e dependem da quantidade
e tipo da bebida alcoólica consu-
mida, assim como da tolerância de
cada indivíduo a esta substância.
- Valores entre 0,5-0,8 g/L causam
euforia, desinibição, ligeira perda
da capacidade cognitiva e do
tempo de reação.
- Valores entre 0,8-2 g/L levam à

perda de capacidade cognitiva,
agressividade
- Valores entre 2-3 g/L causam
alteração da memória, do equilí-
brio e dos órgãos dos sentidos,
ocasionam vómitos
- Valores entre 3-4 g/L levam à
perda de consciência, coma
Valores superiores a 5 g/L põem
em risco a vida.

O consumo excessivo e prolon-
gado de álcool está associado a
um conjunto de consequências em
função da quantidade, da duração
e de fatores inerentes a cada indi-
viduo. Todo o organismo pode ser
afetado sendo os sintomas mais
comuns a nível neuromusculares
as cãimbras, perda de força, dor-
mência e desequilíbrio, a nível gas-
trointestinais, úlceras, varizes
esofágicas, gastrite, pancreatite,
hepatite, cirrose, no que toca aos
problemas cardiovasculares desta-
cam-se a hipertensão, arritmias e
aumento do risco para acidentes
vasculares cerebrais (AVC).

A nível sexual leva à diminuição
do desejo sexual (libido), ejacula-
ção prematura, impotência e infer-
tilidade.

Para além dos efeitos nocivos
sobre o organismo, o alcoolismo
tem consequências, muitas vezes,
devastadoras, na família, na ativi-
dade laboral, na sociedade.  

Tratamento
O tratamento da dependência

alcoólica requer uma abordagem
individualizada e multidisciplinar,
pode incluir o internamento numa
instituição ou numa comunidade
terapêutica.

O tratamento farmacológico é
direcionado ao controlo dos sinto-
mas e redução do desejo de beber.

Não há nenhum medicamento
para curar o alcoolismo. 
A psicoterapia é complementar ao
tratamento farmacológico. O
suporte familiar, amigos e grupos
de apoio, como os Alcoólicos Anó-
nimos, é fundamental para a recu-
peração. O acompanhamento
médico a longo prazo é também
necessário para assegurar o pro-
cesso de abstinência, prevenindo
as recaídas. 

Prevenção
Evitar o consumo excessivo e

frequente de bebidas alcoólicas.
Dada a complexidade do tema
abordado e da natureza desta
publicação poderão ter ficado
alguns aspetos por desenvolver.
Aconselho que em caso de dúvi-
das ou   necessidade de mais infor-
mação procure o seu médico ou
enfermeiro de família.

Dr. João Martins de Sousa
Delegado de Saúde de Lagoa

O consumo está contra indicado
em crianças, adolescentes, gravi-
das, em algumas doenças, junta-
mente com alguns
medicamentos, em condutores e
operadores de máquinas.

A Câmara Municipal de Lagoa
colocou em apreciação pública,
pelo prazo de 30 dias, o projeto
de Regulamento do Museu de
Lagoa-Açores (ML-A). O projeto
foi publicado dia 18 de julho em
Jornal Oficial da Região Autó-
noma dos Açores.

A autarquia fez saber que os in-
teressados deverão apresentar
as suas reclamações, observa-
ções ou sugestões, por escrito,
na Divisão de Administração
Geral da Câmara Municipal,
sendo as mesmas dirigidas ao
Presidente da Câmara Municipal.
Segundo o projeto em discussão
pública, a missão do ML-A é a
salvaguarda da memória e a
construção da identidade locais,
numa ótica de desenvolvimento
integrado e sustentado. A satis-
fação desse desígnio é cumprida
com a investigação, conservação,
documentação, valorização,
divulgação, aquisição e difusão
dos testemunhos materiais e
imateriais do Homem, funções
básicas da atividade museal que
embora centradas na área do
concelho de Lagoa – Açores,
visam a contextualização numa
perspetiva mais ampla de âmbito
regional, nacional e até interna-
cional. Nesse pressuposto o
ML-A incorpora o Museu, a
Biblioteca Municipal Tomaz
Borba Vieira e o Arquivo Histó-
rico, que são os três pilares da
memória concelhia.
O reforço quer da cidadania quer
da democratização da cultura
constitui objetivo central do
ML-A.

A instituição que se compro-
mete a desenvolver e investir em
áreas como a história do conce-
lho de Lagoa (enquadrada na
história regional, nacional e
internacional) bem como a arte
contemporânea e as ciências,
acolhendo outras instituições
museológicas concelhias, não
necessariamente tuteladas pelo
município; Promover a cultura
através da realização de exposi-
ções, de longa duração e tempo-
rárias, recorrendo às suas
coleções, a espólios privados, e a
acervos de outras instituições
públicas; Contribuir para a inter-
pretação dos conteúdos exposi-
tivos através dos seus serviços
educativos; Promover atividades
de divulgação cultural através de
seminários, conferências e deba-
tes; Dinamizar as atividades e
atualizar os acervos da Biblioteca

Municipal Tomaz Borba Vieira e
do Arquivo Histórico; Articular as
suas atividades com os estabele-
cimentos de ensino; Desenvolver
a produção e comercialização de
peças que contribuam para pro-
mover a cultura; Colaborar com
todas as instituições congéneres
movidas por idênticos propósi-
tos, lê-se no documento.

O Museu da Lagoa-Açores terá
a sua sede no antigo convento de
Santo António, construído no
século XVIII e classificado como
imóvel de interesse público
sendo composto por vários
núcleos museológicos, dotados
de áreas de acolhimento dos
visitantes, de exposição, de ser-
viços educativos, de reservas e
de serviços técnicos e adminis-
trativos.

Os núcleos museológicos são o
convento de Santo António, o
núcleo museológico da Casa do
Romeiro, a Casa da Cultura
Carlos César, o núcleo museoló-
gico do Cabouco, e a Mercearia
Central – Casa tradicional.

Também integram a estrutura
da instituição, como entidades
parceiras, a Coleção Visitável da
Matriz de Lagoa, e os núcleos
museológicos da Ribeira Chã,
ambos sob alçada das respetivas
paróquias, o Centro Cultural da
Caloura, e a Tenda do Ferreiro
Ferrador, de competência pri-
vada e o Observatório Vulcanoló-
gico e Geotérmico dos Açores,
coordenado pela respetiva asso-
ciação.

Por outro lado, e ainda segundo
o projeto, o ML-A pretende coo-
perar com outras instituições,
nomeadamente, museológicas,
de investigação e de ensino dos
diversos ciclos, de modo a apro-
fundar o estudo, investigação e
divulgação dos bens culturais,
nomeadamente no desenvolvi-
mento de programas de media-
ção cultural e atividades
educativas de modo a promover
um acesso alargado e integrador
às manifestações culturais; na
articulação programática com o
sistema de ensino, nomeada-
mente no âmbito dos conteúdos
do currículo regional; nas ativida-
des e programas supramenciona-
dos orientam-se para a
promoção da cidadania e para a
aprendizagem ao longo da vida,
e pautam-se pelo respeito pela
diversidade e pela integração
quer social, quer dos fluxos turís-
ticos.

DL

Regulamento do Museu
de Lagoa-Açores em

discussão pública
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Nova liderança na JS Lagoa Legalmente Falando

O espaço que aqui se apre-

senta resulta em parte, da neces-
sidade de melhor informar os
leitores sobre matérias que even-
tualmente lhes possam interessar.

Pretende -se de forma simples
e objetiva tratar de questões le-
gais do dia a dia, dúvidas que po-
derão se dissipar com uma breve
leitura no intervalo para o café!

À revelia dos tradicionais arti-
gos sobre diversas matérias jurídi-
cas aqui tratadas, impõe-se expor
os desenvolvimentos que o "Caso
Banif" conheceu nas últimas
semanas, atendendo ao impacto
que o colapso do Banco tem na
vida de milhares de investidores
obrigacionistas que esperam o
reembolso das suas poupanças.

Encontra-se pendente no Juízo
de Comércio do Tribunal Judicial
de Lisboa,  o processo judicial de
liquidação do Banif, o qual viu a
sua licença bancária ser revogada
pelo Banco Central Europeu.
Assim sendo, o Banco de Portugal
apresentou o pedido para a liqui-
dação judicial do banco, tornando-
se o mesmo insolvente, cabendo
aos investidores e clientes obriga-
cionistas reclamarem os seus
créditos no processo, de modo a
entrarem nas contas da liquidação
enquanto credores do banco.

Esperando-se uma solução do
Governo similar à encontrada para
o BES, nomeadamente, a consti-
tuição de um fundo que obtendo
a participação do Estado, proceda
ao reembolso dos credores.

De notar que o Banif tem conta-
bilizados 51 milhões de euros em
ativos, sendo que os credores
participarão no resultado das suas
vendas.

Caso, não tenha apresentado ne-
nhuma ação contra o Banif ou
notificação judicial avulsa em De-
zembro transato, e não obstante
tê-lo feito, deverão os clientes
reclamarem os seus créditos nesse
mesmo processo de liquidação,
até 9 de Agosto do presente,  sob
pena de ficarem arredados das
soluções a encontrar para os cre-
dores.

Hélder Pimentel Medeiros
Advogado

helderpimentelmedeiros@gmail.com

Novos desenvolvimentos 
- Caso Banif - 

Fotos: DR

A AJL – Associação Jovem La-
goense – vai, este ano, comemorar
o Dia Internacional da Juventude,
que se celebra a 12 de agosto.

A data será assinalada, na Lagoa,
com a distribuição, gratuita, de
pulseiras e canetas oficiais da
Associação Jovem Lagoense.

São cerca de 100 pulseiras e 200
canetas que a associação tem para
dar aos jovens do
concelho de modo a
assinalar esta data
que é, inevitavel-
mente, de todos os
jovens.

No mesmo dia, a
Associação Jovem
Lagoense vai cele-

brar ainda um protocolo de coo-
peração com a Juventude Socia-
lista de Lagoa, à semelhança do
que fez com a      Associação de
Estudantes da Escola Secundária
de Lagoa, na medida em que acha
fundamental a cooperação e a
união da juventude lagoense em
torno do mesmo ideal dinâmico
que norteia a todos: “é mais o que
nos une do que o que nos separa”.

AJL comemora Dia 
Internacional da Juventude

Realizaram-se recentemente as eleições dos ór-
gãos de concelhia a nível Açores da Juventude So-
cialista. 

Na concelhia de Lagoa, Andreia Xavier Pereira
passa a ser a Secretária Coordenadora, integrando
a restante equipa de Direção: Angélica Teles, Brian
Tavares, Beatriz Barbosa e Marta Arruda. Por sua
vez, a Assembleia Geral é constituída por Gisela
Baptista (Presidente), Jacinta Carreiro e Diana
Oliveira.

Segundo Andreia Pereira, é uma responsabilidade
acrescida em matéria de defesa de valores como a
liberdade, a igualdade e a fraternidade. Ao Jornal
Diário da Lagoa, a secretária coordenadora da JS
Lagoa referiu que “irei trabalhar junto do partido so-
cialista para a prossecução do mesmo, empenhada
também em acolher mais jovens para a JS da
Lagoa”. 

Para os próximos dois anos, a JS da Lagoa está
aberta a cooperar com a Concelhia do PS Lagoa, for-
talecendo o serviço do partido à comunidade. 
Outro objetivo é o de aproximar a política dos
jovens, sensibilizando-os também a prestarem um
bom serviço para as causas sociais e públicas para
as quais devem ter voz.

A JS da Lagoa está também aberta a cooperar com
as instituições da Lagoa, no foro cultural, solidário
e educativo. 

“Pretendemos sair à rua e vamos dar início a esta
iniciativa no mês de setembro. Todos os meses,

faremos uma visita a várias ruas do concelho e será
anunciada na nossa página do facebook a data, hora
e local. Com estas visitas mensais, a JS da Lagoa pre-
tende uma maior interação e aproximação aos
jovens lagoenses e à restante comunidade”, referiu.

Ainda segundo Andreia Pereira, ao longo destes
dois anos a JS da Lagoa pretende desenvolver várias
atividades para os jovens do concelho, nomeada-
mente, na área desportiva, cultural e educacional.

A responsável reconhece que os sinais atuais re-
velam que os jovens começam a interessar-se mais
pela política. “Há uma geração que se interessa
pelos assuntos da comunidade. Certamente, que
não devemos descurar os mais velhos. Ouvi-los e
colher deles saberes que ajudem a orientar as nos-
sas ações”.

Por outro lado, quanto à política de juventude le-
vada a cabo pela autarquia lagoense, a secretária
coordenadora tem sido muito positiva, conseguindo
integrar cada vez mais jovens para uma voz ativa no
concelho. “Esta integração tem sido realizada em
várias vertentes, mas principalmente, através do
apoio na área desportiva e educativa. Realço aqui o
orçamento participativo jovem que coloca os jovens
a pensar nos desafios futuros do concelho, sendo
uma oportunidade para fazerem ouvir a sua voz e
contribuindo para orientar a autarquia nas suas
ações”.

Neste momento, o que mais preocupa os jovens
socialistas da Lagoa é a falha de comunicação que
existe com os jovens lagoenses e, para contrariar
isso, “devemos de realizar campanhas de aproxima-
ção aos jovens”, recorda Andreia Xavier Pereira.

“Também acho que devemos credibilizar a política
e os políticos, porque temos constatado que esse é
um fator de afastamento das pessoas à política. No
entanto, há também uma nova geração de jovens e
uma nova geração de políticos que têm obrigação
de inverter esta situação”.

A nova secretária coordenadora da JS Lagoa re-
corda um pensador brasileiro, Lenilson Xavier, para
deixar uma mensagem aos jovens. “Forte não é
aquele que nunca vai cair, é aquele que sempre vai
conseguir se levantar. Até os mais fortes fracassam,
e os mais jovens ficam cansados. Mas o importante
é nunca desistir. Essa é a essência de todas as pes-
soas verdadeiramente fortes. Ao longo da vida, mui-
tas pessoas vão tentar-te desencorajar e esgotar a
tua força. Não perca tempo com elas, e procure a
companhia daquelas que te dão valor por aquilo
que você é e não pelas coisas que você tem. Essas
pessoas serão a tua força.”

Portanto, adianta, “não tenham medo de falar,
façam as suas sugestões, apostem na sua educação
e na sua formação pessoal e profissional e ajudem
a mudar o nosso país (para melhor!)”.

DL

Andreia Xavier Pereira a nova  secretária
coordenadora da JS de Lagoa.
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Noites de Verão na Praça de Nossa Senhora do Rosário
Uma vez mais a Praça de Nossa Senhora do Ro-

sário, na Lagoa, recebe as “Noites de Verão”, numa
organização da Junta de Freguesia local.

Foram várias as atividades realizadas no mês de
julho, em concreto a Feira de Artesanato, atuação
do Grupo de Cantares Tradicionais de Santa Cruz, do
artista Maica Oliveira, Desfile de Marchas Populares,
Grupo Folclórico de Santa Teresa (Canadá),
Banda.com e Orquestra de Paris.

A animação prossegue este mês de agosto com a
atuação do Grupo Folclórico da Jugoslávia dia 3,
enquanto no sábado, dia 4 terá lugar o já tradicional
Passeio de Idosos à volta da Ilha.

Estas atividades surgem por forma a animar o es-
paço, e dar a oportunidade aos muitos lagoenses
que não marcam presença nos chamados festivais
de verão.

Fotos: CML

Pu
b.
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“Jogos sem Barreiras” garantem entusiasmo no público

O recinto do Polivalente de Água de Pau esteve repleto de público para assistir a esta 4ª edição dos “Jogos sem Barreiras”.

Numa organização da Asso-
ciação Criativa e Promotora de
Eventos Culturais – Os Quiridos,
Água de Pau voltou a receber os
"Jogos sem Barreiras", que teve
lugar no Campo de Jogos do Poli-
valente, tendo contado com a par-
ticipação de seis equipas.

“Snack Bar O Castanheiro”, de
Santa Cruz; “Ribeira Chã”; “Pirigo-
sos” e os “Trapalhões” de Água de
Pau; “Amigos de São Martinho” do
Cabouco e as “Sagradas” de Ponta
Delgada, foram os grupos que par-
ticiparam no evento, com as ban-
cadas repeltas de público a assistir
mais esta edição. A equipa dos
Amigos de São Martinho do
Cabouco foi a grande vencedora.

Segundo a organização, nesta
4ª Edição notou-se perfeitamente
que "Os Jogos sem Barreiras" são
genuinamente da Vila de Água de
Pau. A começar pelo entusiasmo
do grande público que assistiu
sem arredar pé durante todo o es-
petáculo.

Foram três horas de alegria
constante, porque os Pauenses
vivem a festa e sabem fazer a
"festa", adianta João Baganha
Cabral.

No âmbito do orçamento par-
ticipativo 2017, esta associação
teve o intuito de levar esta ativi-
dade a percorrer o concelho, mas
não havendo as devidas condições
é impossível, sendo de extrema
importância o público e condições
estruturais. 

Segundo refere ao Jornal Diário
da Lagoa, “iremos manter este
projeto na nossa terra, sendo que
as equipas participantes são a

nível concelho e fora dele, fazendo
com que traga mais pessoas para
esta vila”. 

Quanto à continuidade desta
atividade, a ideia será de conti-
nuar, desde que haja apoios para
este tipo de iniciativa. “Por vezes
gasta-se valores com atividades de
pouca relevância, onde nesta tem-
se verificado que, de ano para ano,
uma maior participação por parte
das equipas, das várias freguesias
do concelho, e isto tem sido bas-
tante benéfico não só para nós
associação como tam-
bém para a freguesia”,
refere o responsável
da associação. 

“Quanto a nós, cabe
dar continuidade a
esta iniciativa. Se hou-
vesse uma entidade
que abraçasse este
projeto fazendo dele
um cabeça de cartaz
da freguesia e conce-
lho, acho que seria
mais fácil trabalhar
assim sem estarmos a
contar os "tostões",
porque por vezes po-
deríamos fazer mais e
melhor sem termos a
preocupação de ter-
mos um orçamento
reduzido para certas
atividades”, diz João
Baganha Cabral. 

A associação "Os
Quiridos" não apenas
faz "OS JOGOS SEM
BARREIRAS" e tem
feito um grande
esforço para levar
àrisca o seu plano de

atividades. Para o corrente ano
2018, ainda faltam mais quatro
atividades, nomeadamente e o já
permanente "Festival de Sopas"
que também envolve a freguesia
com a participação de particula-
res, instituições, restauração do
concelho e fora dele, demons-
trando a gastronomia local. 

“Estamos apostar para setem-
bro, a convite da Câmara Munici-
pal de Lagoa, durante as
celebrações das "Jornadas Euro-
peias do Patrimônio" no espaço

museológico, a recriar o quoti-
diano das lavadeiras da vila de
Água de Pau nos antigos lavadou-
ros da rua do Paúl. Mais uma vez,
esta atividade irá reunir a popula-
ção e grupos locais. 

Em conjunto com o agrupa-
mento 97 dos escoteiros da fre-
guesia, levará a cabo um
workshop dedicado aos mais
novos com uma atividade ao ar
livre.

E por último, se assim a asso-
ciação conseguir obter as devidas

condições, levarão à cena uma co-
média dando continuidade a esta
vertente cultural tão enraizada
pelos Pauenses. 

João Baganha Cabral adianta
ainda que “contamos sempre com
a colaboração dos Pauenses e o
apoio incondicional por parte das
nossas entidades, porque só assim
poderemos por em prática tudo
aquilo que temos em mente”.

DL

Fotos: CML
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Como predisse a vidente Joana,
a Grande guerra Mundial acabou
na altura certa que Nossa Senhora
lhe disse.  Portugal esteve envol-
vido na mesma e alguns açorianos
estiveram metidos nela. Elias
Maria Borges de Água de Pau, que
vemos na foto, foi um dos solda-
dos que teve a sorte de regressar
a casa, desta guerra,  felizmente.
Os acontecimentos ocorridos em
Fátima no ano anterior, serviam de
tema para um já elevado número
de abismados que não davam
valor à vida muito menos à sobre-
natural. Por isso, nos Açores tudo
se repercutia e se tornava con-
fuso. 

Não só a prudência dos pais de
Maria Joana Tavares do Canto con-
tribuiu para que as repercussões
dos milagres ficassem circunscri-
tos temporariamente ao seu meio
próprio, mas também o Padre
João Moniz de Melo, então pároco
da Vila de Água de Pau, nunca as
abordou.

Mas, vamos conhecer melhor
um pouco da vida da Sofia, a outra
criança, companheira da vidente
Joana, companheira de escola, das
brincadeiras e milagres do Monte

Santo. Como já foi mencionado, a
Maria Sofia nasceu na América do
Norte. Filha de pais de origem ir-
landesa que viviam naquele país,
por morte dos mesmos foi esta
adotada por um casal de emigran-
tes sem filhos, natural de Água de
Pau, os quais, regressando à sua
terra, trouxeram consigo a Sofia. 
Embora não se saiba com que
idade foi esta menina adotada,
julga-se ter sido com pouca idade,
porque se assim não fosse, ela não
se chamaria Maria Sofia, mas sim

outro nome condicente com os
nomes habituais de seus pais
naturais.

A partir do grande aconteci-
mento do dia 5 de julho daquele
ano de 1918, ocorrido no Monte,
pouco mais se falou de Sofia. Os
jornais de então separaram, psico-
logicamente, por razões sociais, as
duas crianças, sem pensar que
para Deus, todos são iguais.

A Maria Joana Tavares do Canto
recebeu dons vindos da Mãe de
Deus. A Maria Sofia ou Sofia Pau-
lino, recebeu-os também. Porque
só a primeira falava com Nossa
Senhora? Teriam as duas missões
diferentes?

Não se sabe quando, mas sabe-
se que a Sofia regressou à América
do Norte com seus pais adotivos e
se correspondeu algum tempo
com os pais de Joana, porque
estes eram seus padrinhos. Um
dia, mais tarde, não se sabe
quando, a mãe da Joana recebeu
carta da sua afilhada Sofia, em que
a mesma lhe comunicava que
aquela carta era a última que lhe
enviava, porque havia dado en-
trada num convento de religiosas
onde fez voto de total clausura,
por isso ficaria incomunicável. E
aqui se viu, com muita clareza, que
Nossa Senhora a ambas tinha tra-
çado um destino!

Dado a dimensão do grandioso
acontecimento, todo ele envol-
vendo duas crianças ingénuas e
multidões de gente que ali foram
por força da sua sensibilidade
supersticiosa que faz criar fé, fácil
é compreender que se não esteve
perante um acontecimento de ha-
bilidade telepática, porque entre
tantos milhares de pessoas que ali
se concentraram, a fluidez das
imagens diversificadas nunca
podia ser coletiva. Tanto mais que
em assuntos de caracter religioso
as opiniões por vezes se entrecho-

cam.
Ou seja, esteve-se, então, na-

quela misteriosa tarde do dia 5 de
julho de 1918, perante um milagre
de aparição de imagens sobrena-
turais! E o povo de toda a ilha
jamais deixou de chamar àquela
alongada cumieira do Pico do Con-
celho, «MONTE SANTO»!

Nada ficou abafado porque o
que não é da criatividade do povo,
mas sim de um poder sobrenatu-
ral, torna-se algo que não se extin-
gue.

Segundo estudo científico da
autoria do vulcanologista Prof. Dr.
Victor Hugo Forjaz, a elevação
onde se deu a aparição de Nossa
Senhora, consta de:

«O Monte santo ´é um cone vul-
cânico do tipo estromboliano que
se constituiu há cerca de 4000
anos. Os centros eruptivos instala-
ram-se sobre uma fratura radial do
grande Vulcão da Lagoa do Fogo e
construíram diversos cones de es-
córias basálticas onde o Monte
Santo é o mais imponente. A fase
terminal desses vulcões consistiu
na emissão de volumosas escoa-
das de lavas que se dirigiram para
o mar, constituindo uma «fajã»
lávica das mais belas de S. Miguel
e que dá pelo nome de Caloura.
Em algumas dessas lavas prove-
nientes do Monte Santo existem
túneis; os mais espetaculares são
submarinos e são visitáveis, sobre-
tudo os do Jubileu, onde se situa
o Caloura Hotel. A erupção de
1563, cobriu o Monte Santo com
alguns metros de pedra pomes
conforme observáveis em diversos
afloramentos.» 
A pedra-pomes “milagrosa”

muito branca do Monte Santo 
Para mim, quando cresci, mesmo

ali em frente ao Pico do Monte
Santo, na Rua da Trindade ia lá ao
cimo por mais algum motivo. 

Com os meus amigos, ia- ao pico,

pelo Natal, umas vezes, para pro-
curar e trazer pedras vermelhas e
cascalho vermelho miudinho para
decorar o Presépio. Doutras vezes,
também ia para brincar com
alguns amigos. No entanto, tam-
bém ia ao pico por um outro
motivo, mais sério. 

Poucos se lembrarão disso já,
mas, a minha geração e a anterior
à minha, lembra-se de certeza, lá
pelos anos 50s e 60s do século
passado.

Quando tínhamos um exame di-
fícil ou alguma dificuldade que
queríamos ver ultrapassada, então
íamos ao Monte Santo, ao lugar
onde a menina Joana Canto tinha-
se encontrado com Nossa
Senhora. 

Havia no lugar um pedregulho
diferente que para nós era muito
especial por ser de «pedra
pomes» muito branca, que con-
trastava com toda a constituição
do monte, formado de cascalho
vermelho e preto. 

Então, recordo-me de quando
fui fazer exame da 4ª classe à
Lagoa. Fomos ao Pico, eu o João
Francisco, o Antero, o Armando
Arruda e retirámos uma pedrinha
pequenina ao pedregulho e trou-
xemos para casa. Rezamos a Nossa
Senhora, colocámos a pedrinha
debaixo da cabeceira e adormece-
mos. No dia seguinte, quando
acordámos, fomos mais seguros
para o exame 

Tal como tantos outros colegas
de escola, penso eu que aquela
era uma maneira que tínhamos
encontrado, para sermos ouvidos,
ou merecer a atenção, de Nossa
Senhora. Dava sorte, pensávamos.
Enfim, éramos muito crentes e
fazíamos isso num ritual de muito
respeito, na altura.

Por: RoberTo MedeirOs

1º Centenário das aparições no Monte D’Água de Pau
A 5 de Julho apareceu Nossa Senhora à Joana (parte II)

Ermida do Monte Santo em Água de Pau. Fotos:DR

Elias Maria Borges - soldado da 1ª Guerra Mundial 
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Gilberto Banquinho reeleito presidente do Operário 

Gilberto Branquinho foi ree-
leito presidente do Clube Operá-
rio Desportivo, na última
Assembleia Geral realizada dia 14
de julho e que ficou marcada
pela fraca adesão dos sócios.

Depois de não terem surgido
listas concorrentes, Branquinho
sempre disse que não deixava o
clube à deriva, tendo apresen-
tado, no último            recurso,
uma lista aos órgãos sociais, evi-
tando assim que o clube da Lagoa
passasse a ser gerido por uma
Comissão de Gestão e sabendo
que a missão é extremamente
complicada.

“Como sempre disse, o clube
não ia ficar à deriva, abri caminho
para que outros pudessem abra-
çar este projeto. São 18 anos, há
algum desgaste, por isso requisi-
tei pessoas novas para a direção,
e alguns históricos que vão dar o
equilíbrio”.

Na lista que foi aprovada por
unanimidade dos 19 sócios pre-
sentes na AG, fazem parte algu-
mas caras novas. “São        alguns
jovens que podem trazer ideias
novas, até porque o clube desceu
de divisão e não tem a pujança fi-
nanceira que tinha”.

Gilberto Branquinho, que foi
reeleito para mais dois anos à
frente da direção dos fabris,    re-
corda que o clube, com a descida
ao Campeonato dos Açores,
acaba por perder os incentivos fi-

nanceiros que tinha a nível nacio-
nal. “Mesmo a nível nacional,
estes não dão para aquilo que o
clube precisa, nomeadamente o
passivo que tem que ser pago, e
no momento atual, é extrema-
mente complicado, porque a
banca pouco está vocacionada
para ajudar e alongar o período
de pagamento aos clubes”, adian-
tou.

O presidente reeleito diz que
agora é partir do zero, havendo
muito para fazer sem dinheiro,
porque “este ano, até dezembro,
o dinheiro está consignado e
comprometido”.

Aos jornalistas, adiantou que,
a partir de agora, tentar encon-
trar parcerias financeiras que
possam ajudar o clube neste mo-
mento de aflição.

Por outro lado, e muito perto
do arranque da próxima época
desportiva, o presidente reeleito,
que até aqui estava demissioná-
rio, recordou que não se podia
comprometer com nenhum joga-
dor, sendo que, a partir de agora,
vai sondar o mercado e a ver se
consegue algumas parcerias que
possam trazer jogadores, com
menor dinheiro possível, e tentar
encontrar uma solução.

São limitações que não ante-
veem que equipa poderá surgir,
referindo que será sempre no
sentido de dignificar o clube.

“Vamos tentar procurar parcei-
ros, alguns empresários que pos-

sam colocar jogadores no Operá-
rio”, adiantou.

Recorda Gilberto Branquinho
que, nesta fase, é difícil encontrar
jogadores com qualidade, uma
vez que, os que existem na ilha,
já estão comprometidos com ou-
tros clubes. 

Para o presidente do Operário,
“a Lagoa pouco tem dado jogado-
res com mais-valias. Faltam joga-
dores com a qualidade exigida
para a competição”, sendo um
fator que “deriva de várias miste-
las de especificidades desporti-
vas que, nos últimos anos, tem
vindo a decair neste contexto”.

Por outro lado, quanto à equipa
técnica do principal      escalão do
clube, André Branquinho já disse
que estaria disponível, para reco-
locar o clube num patamar supe-
rior, ou seja, nos nacionais, mas o
presidente dos fabris diz que há
que perceber o que o Operário
tem disponível para eles.

“Há um fator primordial, que é
receber qual é a disponibilidade
para ter uma equipa técnica
como tínhamos, e há que nos
ajustar à realidade, e esta reali-
dade, neste momento, não está
muito bem explicada”,     recor-
dou.

A tomada de posse dos novos
órgãos sociais teve lugar dia 25
de julho.

DL

Órgãos Sociais 2018/2020

Assembleia Geral
Presidente - Fernando Jorge Moniz

1.º Secretário - Carlos Oliveira
2.º Secretário - Evaristo Moniz.

Conselho Fiscal
Presidente - Rui Almeida

1.º Vogal - Duarte Oliveira
2.º Vogal - Ricardo Botelho

Direção 
Presidente - Gilberto Branquinho

Vice-presidente - José Branquinho
Vice-presidente Património - Manuel Varão

Vice-presidente Gestão - Gilberto Melo
Tesoureiro - Albano Pavão

Secretário-geral - Bruno Branquinho 
Dir. Administrativo Formação - Emanuel Maré

Vogal - Luciano Melo
Vogal - Carlos Arraial

Vogal - Manuel Avelar
Vogal - Guilherme Amaral

Vogal - Bruno Biscaia
Vogal - Paulo Juromito

Vogal - António Reis
Vogal - Jorge Medeiros

Foto:  DL

Na última Assembleia Geral do
Clube Operário Desportivo foram
apresentadas as contas até 30 de
junho do corrente, onde os fabris
apresentam uma dívida total de
436.802,05 euros.  

Nos números apresentados aos
sócios, registo para o aumento do
passivo no final da época
2016/2017, em 73.634 euros, ao
contrário da última época onde o
resultado é positivo em 356,42
euros, sendo que, a maior fatia,
provem dos apoios do Governo
Regional e do contrato programa
assinado com a autarquia la-
goense.

Por outro lado, em 2017/2018,
as receitas foram de 310.202,74
euros, enquanto as despesas fica-
ram-se pelos 309.846,32 euros,
sendo uma grande fatia para o
custo salarial anual da equipa sé-
nior, no caso concreto em
138.450,00 euros, ao que se junta
a despesa com viagens e estadias
em 74.804,50 euros.

Por receber está ainda cerca de
metade do apoio da palavra Aço-
res da Secretaria Regional dos Tu-
rismo e uma parte das verbas da
majoração pela utilização de atle-
tas açorianos, relativo à última

época. 
Nas explicações dadas na última

Assembleia Geral, o clube está
sem dinheiro atualmente, e as ver-
bas em falta, servirão para amor-
tizar parte da dívida à banca. 

Por outro lado, Gilberto Branqui-
nho, recordou que o clube tem a
sua situação regularizada com a
Segurança Social e com as Finan-
ças, fruto de acordos de paga-
mento.

De realçar que as contas do Ope-
rário foram aprovadas com 16
votos a favor e três abstenções,
dos 19 sócios que marcaram pre-
sença na Assembleia Geral de 14
de julho.

DL

Operário com dívida  
superior a 436 mil euros

A Assembleia Geral ficou marcada pela fraca adesão dos sócios do Clube Operário Desportivo.
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Lagoa prepara-se para receber o mais
importante evento europeu de PA

NECROLOGIA
Vila de Água de Pau

Natália da Conceição Sousa Cordeiro
Vieira
Nasceu: 18-10-1978
Faleceu: 28-06-2018

Vila de Água de Pau

Ilda dos Anjos
Nasceu: 28-10-1932
Faleceu: 28-06-2018

Freguesia de Nª Sª do Rosário

Maria do Rosário
Nasceu: 01-10-1920
Faleceu: 30-06-2018

Freguesia de Santa Cruz

Cristina de Jesus da Silva Moura
Nasceu: 01-07-1928
Faleceu: 08-07-2018
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De 31 de agosto a 8 de setembro
de 2018, a Cidade de Lagoa será palco
do Campeonato de Europa de Patina-
gem Artística.

Trata-se assim do mais importante
evento europeu de Patinagem Artística
e onde a Cidade de Lagoa receberá os
melhores patinadores europeus dos
escalões de Cadetes, Juvenis, Juniores
e Seniores.

A competição decorrerá no Pavilhão
da Escola Secundária de Lagoa.

Segundo o presidente da Associação
de Patinagem de São Miguel (APSM),
continuam a decorrer os preparativos,
onde a organização está a trabalhar ao
pormenor.

José Raimundo, este é um momento
muito importante para a modalidade e

para os Açores, tratando-se de uma
prova de grande nível. “Todos os atle-
tas, treinadores, clubes e dirigentes
dos Açores merecem esta prova, como
forma de reconhecimento de todo o
trabalho que tem sido feito ao longo de
todos estes anos”.

O presidente da APSM, ao Jornal Diá-
rio da Lagoa, recorda que até ao mo-
mento eram esperados cerca de 350
participantes, mas as coisas estão cor-
rer bem, melhor do que era esperado,
e este número deverá ser ultrapas-
sado.   “Há já seleções que têm a sua
programação toda elaborada, são es-
perados cerca de 100 atletas de Itália,
a Espanha trará cerca de 60, a Alema-
nha cerca de 40, Portugal com cerca de
60, o que, só por estes quatro países, e
faltando confirmação de outros paises,

a nossa espetativa será ultrapassada
em larga escala”.

José Raimundo adianta que isto só
vem demonstrar que será uma prova
muito atrativa, e que trará um retorno
muito grande à região, uma vez que
além dos atletas, acaba por vir também
acompanhantes.

Ao fecho desta edição, estavam já
confirmadas as presenças das seleções
de Portugal, Itália, Espanha, França, In-
glaterra, Rússia, Dinamarca, Eslovénia,
Roménia, Suiça, Israel e Alemanha.

A associação desde cedo trabalhou
em parceria com um grupo turístico da
região para que fosse possível reservar
todo esta logística para garantir, aloja-
mento para todas as seleções.

DL

Esteve de visita à Lagoa, recente-
mente, uma delegação da vila irmã de
Sainte-Thérèse, Quebec, Canadá. A de-
legação de 56 pessoas foi constituída
por um grupo de folclore de tradição
do Quebec e uma equipa de futebol
dos veteranos “Les Braves de Sainte-
Thérèse”. 

O grupo,  acompanhados pelo verea-
dor daquele município Armando Melo,
lagoense emigrado no Canadá há mais
de 40 anos, teve oportunidade de visi-
tar vários locais do concelho e da ilha.

Passados quatro anos Armando Melo
está de regresso à sua terra Natal. O
vereador da Câmara de Sainte-Thérèse
liderou o grupo de 56 pessoas que es-
tiveram recentemente de vista a Lagoa.

Em declarações ao Jornal Diário da
Lagoa, evidenciou o objetivo deste in-
tercâmbio que é o de fazer descobrir a
ilha para que os canadianos possam
ser embaixadores da ilha e dos Açores.

Armando Melo recorda quando foi
eleito em 2014, foi desafiado pela pre-
sidente, Sylvie Surprennant, para levar
mais longe o intercâmbio que havia há
já 20 anos.

Segundo disse à nossa reportagem,
quando em 2014 estivera na Lagoa,
pensaram exatamente como poderia
ser levada mais longe esta geminação,

nomeadamente através da cultura.
“Foi por isso mesmo que, este ano,

veio este grupo de folclore canadiano,
mostrando assim aos lagoenses e mi-
caelenses em geral, que há muita pa-
recenças, e também no futebol em
mostrar a união entre ambas as comu-
nidades”.

Para Armando Melo foi como trazer
à Lagoa a cultura e experiência da co-
munidade canadiana, esperando que,
no próximo ano, possa a Lagoa ir até
Sainte-Thérèse mostrar como é a cul-
tura açoriana, e é isto que faz deste in-
tercâmbio algo interessante.

Para o lagoense, radicado no Canadá,
é mais do que uma simples viagem, é
mostrar, neste caso aos canadianos, as
raízes que existem entre as duas cida-
des e culturas.

Noutra perspetiva, Armando Melo diz
que é sempre bom rever os familiares,
que sentem orgulho de haver um aço-
riano com sucesso no Canadá, que
mostra as suas raízes.

Quanto a esta visita, que decorreu
no mês de julho, o balanço é muito po-
sitivo. “Toda a comitiva está maravi-
lhada. Neste grupo, há já quem diga
que as próximas férias serão feitas nos
Açores, o que vem demonstrar que
vale a pena mostrar estas ilhas aos des-
cendentes e os intercâmbios servem

para isso mesmo”, realçou ao Jornal
Diário da Lagoa.

A 30 de junho de 1974, com apenas
nove anos de idade, Armando Melo
emigrou com os pais para Sainte-Thé-
rèse, onde, atualmente existem cerca
de três mil lagoenses, já emigrantes de
segunda e terceira geração, sendo
cerca de 10 mil nas cidades e vilas em
redor.

Armando Melo diz ser um vereador
muito próximo dos cidadãos, uma vez
que também é muito conhecido na co-
munidade, devido à sua ligação ao des-
porto, nomeadamente o futebol.

Recorde-se que a geminação entre
Lagoa e Sainte-Thérèse foi efetuada em
1994. Desde então os laços de proximi-
dade entre as duas comunidades fir-
maram-se de forma intensa com a
realização de diversos intercâmbios
que, ao longo destes 24 anos, envolve-
ram várias pessoas e instituições.
De salientar ainda que Lagoa (Açores)

é geminada com sete cidades nos Esta-
dos Unidos [Bristol, Fall River, Dart-
mouth, New Bedford, Taunton,
Rehoboth e Fairhaven], no Canada
[Saint-Thérèse], em Cabo Verde [Santa
Cruz] e com Lagoa do Algarve.
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A cultura une as cidades de Lagoa e de
Sainte-Thérèse no Canadá

Freguesia do Cabouco

Maria de Lourdes Correa Raposo
Nasceu: 26-02-1932
Faleceu: 10-07-2018

Freguesia de Nª Sª do Rosário

Ana Maria Brum Costa de Medeiros
Nasceu: 27-08-1936
Faleceu: 12-07-2018

Vila de Água de Pau

Maria de Lourdes Raposo Pimentel
Nasceu: 02-02-1951
Faleceu: 14-07-2018

Freguesia de Nª Sª do Rosário

Ana Maria Fragoso Soares do Rego
Nasceu: 09-11-1933
Faleceu: 19-07-2018

Freguesia de Nª Sª do Rosário

Maria Adelina Afonso de Medeiros
Nasceu: 09-12-1925
Faleceu: 22-07-2018
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Soluções dos passatempos.

Labirinto: Descubra o caminho correto.

Descubra as sete diferenças.

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

A vida afetiva e os seus planos
pessoais alcançam sucesso sempre que de-
senvolver uma atitude balizada pela persis-
tência, fé e compreensão.
A nível profissional os projetos arrojados
podem ser concretizados com criatividade,
empenhamento e correndo riscos com
muita coragem.

Touro (21/4 a 21/5)

A vida afetiva estável permite-lhe
evidenciar a sua paciência, sensibilidade e
romantismo, mas evite rotinas que desgas-
tam a relação amorosa.  

A nível profissional aproveite a sua
faceta mais diplomática para colocar em
prática as suas ideias, mostrando com
firmeza a sua dedicação.

Gémeos (22/5 a 21/6)

A vida afetiva e familiar merece-
rão a sua atenção e terá uma tendência
para exaltar os seus pensamentos, mas pro-
cure pensar antes de falar.

A nível profissional este ciclo
marca mudanças positivas e as escolhas
racionais contribuirão para excelentes pro-
gressos financeiros.

Caranguejo (21/6 a 23/7)

A vida afetiva reflete a sua força
capaz de renovar a relação amorosa e não
aceitará que ninguém possa prejudicar a
sua evolução pessoal.

A nível profissional é a altura de
obter o que merece, trabalhando com ima-
ginação e sentimento, quiçá através de pro-
jetos comunitários.

Leão (24/7 a 23/8)

A vida afetiva marca um excelente
momento para estimular um novo
ambiente familiar, através de mudanças
refletidas e benevolentes.

A nível profissional a conjuntura
permite-lhe aproveitar oportunidades e
arriscar novos projetos essenciais para a
transformação da carreira.

Virgem (24/8 a 23/9)

A vida afetiva concede-lhe segu-
rança apropriada para a consolidação de
relações bem estruturadas e compatíveis
com os seus sentimentos. 

A nível profissional o apoio de gru-
pos de amizade permitem-lhe finalmente
conduzir os seus planos com eficácia,
obtendo ganhos financeiros.

Balança (24/9 a 23/10)

A vida afetiva beneficiada pela re-
gente Vénus vivencia segurança e estabili-
dade, facilitando a constituição de relações
produtivas.

A nível profissional tomará inicia-
tivas merecedoras do reconhecimento
público e poderá receber uma proposta cru-
cial para o seu futuro.

Escorpião (24/10 a 22/11)

A vida afetiva marca melhorias
nas relações desgastadas e aproveitará a
segurança emocional para defender opções
compatíveis com os seus ideais.

A nível profissional é tempo de
concretização, realização de contratos e for-
mação de associações que promovem cres-
cimento financeiro.

Sagitário (23/11 a 21/12)

A vida afetiva, associativa e social,
permite-lhe colocar em prática os seus
sonhos. Também, procure expandir a sua
consciência Espiritual.

A nível profissional as suas ideias
otimistas serão bem aceites pelos envolven-
tes e todos os desafios vão ser enfrentados
com sabedoria.

Capricórnio (22/12 a 20/1)

A vida afetiva acusa uma sensação
de insegurança emocional que apenas
poder ser resolvida interiormente, apren-
dendo a dominar as situações.

A nível profissional a sua criativi-
dade está enfatizada, mas procure pedir
auxílio para pormenorizar projetos e apro-
veitar oportunidades.

Aquário (21/1 a 19/2)

A vida afetiva favorece as relações
recentes e consolida as associações mais
antigas, alicerçadas pela liberdade ema-
nada na compreensão.

A nível profissional poderão surgir
convites, novidades e novas propostas pro-
motoras de um crescimento na carreira,
com ganhos financeiros.

Peixes (20/2 a 20/3)

A vida afetiva caracteriza a sua
grande capacidade para superar pontuais
dificuldades que possam surgir e o seu quo-
tidiano será tranquilo.

A nível profissional é aconselhável
que estabeleça um rumo persistente e
metas firmes, contrariando tensões ou des-
motivações exteriores.



O evento pioneiro e diferencia-
dor, de âmbito cultural, Inspiral, na
cidade de Lagoa, pretende cativar a
atenção da comunidade e do público
em geral, para os espaços e equipa-
mentos culturais do concelho, abran-
gendo diversos locais,
nomeadamente museus e escolas.

Assim, os espaços públicos cultu-
rais serão palco de novas sonorida-
des, com atividades que decorrerão
mensalmente, em 2018 de setembro
a dezembro, e que irão percorrer
várias freguesias do concelho la-
goense, mais especificamente, a Ri-
beira Chã, Nossa Senhora do Rosário,
Água de Pau e Santa Cruz.

Aliado à componente musical e cul-

tural, também terá presente um con-
ceito de Street Food, com boa gastro-
nomia, principalmente com a oferta
de produtos locais típicos, que são
autênticas iguarias gastronómicas.

Este projeto itinerante assente na
Cultura, História, Educação e Juven-
tude, iniciará no dia 1 de setembro,
com o concerto de Valter Lobo e Sara
Cruz, no Quintal Etnográfico da
Ribeira Chã.

Por seu turno, no dia 6 de outubro,
o Cineteatro Lagoense Francisco
D´Amaral Almeida, na freguesia de
Nossa Senhora do Rosário, acolhe o
espetáculo de Nathan Ball, oriundo
do Reino Unido. Já no dia 3 de
novembro, Luís Alberto Bettencourt,
irá atuar no Centro Cultural da

Caloura, em Água de Pau e o interna-
cional, Adam Barnes, marcará a sua
presença no Inspiral, no dia 1 de
dezembro, na igreja do Convento dos
Franciscanos, em Santa Cruz.

De referir que, para 2019, estão
previstas mais 5 sessões de concertos
no âmbito do Inspiral, sendo que, em
junho, o mesmo culminará num
grande evento, onde se aguardam
artistas locais e internacionais, num
momento épico que acontecerá na
praça do NONAGON – Parque de
Ciência e de Tecnologia de São
Miguel, na Lagoa.

DL/CML
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“Inspiral” promete ser pioneiro e diferenciador 

No lugar dos Remédios, na freguesia de Santa Cruz, voltou-se a  celebrar as festas maiores em
louvor à sua padroeira, as Festas de Nossa Senhora dos Remédios.


