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Escolas da Lagoa com
menos alunos no ano
letivo 2018-2019

Feitas as contas, após o início do novo ano letivo, as escolas do concelho de Lagoa,
têm menos alunos inscritos que o ano transato, à exceção de Água de Pau.
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38 anos de elevação
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Nova creche em Água
de Pau disponibiliza
mais 42 novas vagas

Tratou-se de um investimento de cerca de 1,2
milhões de euros e que resultou de parcerias
entre o Governo, a Câmara de Lagoa e a Casa
do Povo de Água de Pau.
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Escolas da Lagoa perdem alunos à exceção de Água de Pau

Foto:s: DL/ EBIL

educativo, a segurança e o bemestar dos alunos e ainda combater
a indisciplina.
Na EB2 Pe. João José do Amaral
será disciplinada a entrada dos
peões, no portão poente, passando a ser separada dos veículos.

Cerca de cem
alunos a menos
da Secundária
de Lagoa
A 14 de setembro teve início

o novo ano escolar 2018/2019,
com milhares de alunos de
regresso às escolas. Na Lagoa
foram muitos os que entraram
pela primeira vez, e muitos outros
que regressaram á escola, após as
férias.
Mas o arranque na Lagoa ﬁca
marcado por uma diminuição do
número de alunos inscritos, quer
na EBI de Lagoa, na EBI de Água de
Pau, assim como na ESL onde se
registou a maior diminuição.
Na Escola Secundária de Lagoa
(ESL) são 870 os alunos que se encontrar a frequentar o presente
ano letivo.
O 7.º ano conta com 104 alunos
do currículo normal, mais 20 com
currículo adaptado NEE e mais 21
do Curso de Formação Vocacional,
num total de 155 alunos.
De salientar que dos 104 de currículo normal, 39 inscreveram-se
no Ensino Especializado em Desporto (Badminton).
No que se refere ao 8.º ano, existem 138 alunos no currículo normal, 7 com currículo adaptado
NEE e mais 13 no Curso de Formação Vocacional, perfazendo um
total de 158 alunos.
No 9.º ano, estão inscritos 134
alunos do currículo normal e mais
16 nos Programas Uneca Ocupacional e de Transição para a Vida
Ativa.
No que diz respeito ao 10.º ano,
inscreveram-se 110 alunos (Cursos
Cientíﬁco-Humanísticos), 40 do
Curso de Proﬁj (27 Técnico de
Comercial e 13 de Técnico de

Turismo Ambiental e Rural) e mais
14 no Curso Proﬁssional de Gestão
e Programação de Sistemas Informáticos, num total de 161 de alunos.
Quanto ao 11.º ano, estão inscritos 62 alunos (Cursos CientíﬁcoHumanísticos), 14 do Curso
Proﬁssional de Gestão e Programação de Sistemas Informáticos,
17 do Curso Proﬁssional de Técnico de Comércio, 25 do Curso
Proﬁssional de Técnico de Turismo
Ambiental e Rural e mais 19 do
Curso Proﬁssional de Gestão do
Ambiente, num total de 137
alunos.
No 12.º ano estão inscritos 54
alunos (Cursos Cientíﬁco-Humanísticos), 13 do Curso Proﬁssional
de Gestão e Programação de Sistemas Informáticos, 21 alunos do
Curso Proﬁssional de Técnico de
Turismo Ambiental e Rural, 6 alunos do Curso Proﬁssional de Gestão do Ambiente e 12 alunos do
Técnico de Gestão, num total de
106 alunos.
A Escola Secundária de Lagoa,
neste ano letivo, tem ainda alunos
em outras ofertas formativas, nomeadamente 386 no currículo
normal do 3.º ciclo; 226 no currículo normal secundário, assim
como 27 alunos no currículo adaptado NEE; 34 alunos nos Cursos de
Formação Vocacional; 16 alunos
no Uneca e Transição para a Vida
ativa; 40 alunos nos Cursos Proﬁj
10.º ano, assim como 141 alunos
nos Cursos Proﬁssionais (10.º, 11.º
e 12.º ano).
Fonte da ESL adianta que este
ano letivo, a escola tem a oferta
do ensino especializado em desporto no 7ºano com a modalidade
de Badminton e dois curso do
ensino secundário de PROFIJ,
Técnico Comercial e Técnico de
Turismo Ambiental e Rural.
Em relação ao ano transato, a

Escola Secundária de Lagoa tem
menos sete turmas e cerca de uma
centena de alunos a menos.
Por outro lado, este ano letivo
ﬁca marcado pelos melhoramentos efetuados no pavilhão da
escola, tendo este sofrido uma
intervenção na cobertura da zona
dos balneários e no piso, fruto da
realização do Campeonato da
Europa em Patinagem Artística
que decorreu na Cidade de Lagoa,
o que levou a uma intervenção há
muito necessário neste espaço da
ESL.

Foi ainda construído um apeadeiro, com o patrocínio da autarquia de Lagoa, junto ao portão
norte, onde passará a ser feita a
entrega e recolha de alunos.
Foram ainda construídas instalações sanitárias nesta escola para
pessoas com mobilidade condicionada e várias rampas de acesso ao
pavilhão central e ao ginásio.

EBI de Lagoa
com menos 48
alunos que no
ano anterior

Na Escola Básica e Integrada de
Lagoa, esta conta com 1034 alunos
inscritos neste ano letivo
2018/2019, embora com menos
48 alunos que o ano letivo transato.
No Pré-escolar estão inscritos
233 alunos, 491 são os alunos do
1º ciclo, enquanto o 2º ciclo conta
com 243 alunos.
Existem ainda inscritos sete alunos
do 1º ciclo no PCA (Percursos Curriculares Alternativos), assim
como 31 do 2º ciclo. De salientar
que os PCA destinam-se aos alunos com diﬁculdades de aprendizagem, insucesso escolar, risco de
exclusão social e/ou abandono escolar.
Na EBI de Lagoa estão ainda inscritos 29 alunos no PEREE (Programa Especíﬁco do Regime
Educativo Especial).
Este ano letivo, o Conselho Executivo da EBI de Lagoa implementou algumas medidas com o
intuito de promover o sucesso

Na EB1/JI Dr. Francisco Carreiro
da Costa, e ao nível das instalações, esta escola também sofreu
uma grande intervenção. Foi retirada a cortiça dos tetos das salas
de aula e as mesmas foram pintadas.
Houve ainda alterações aos horários das turmas da EB2 Pe. João
José do Amaral (Fisher), passando
a integrar 3 turnos diferentes para

almoço, de modo a evitar a sobrelotação dos espaços, reduzindo,
com isso, habituais focos de indisciplina.
Os apoios educativos, no 2.º
Ciclo, passarão a dar disponibilizado aos alunos durante o horário
das suas turmas.

A EBI de Água
de Pau foge à
tendência na
Lagoa

Quanto à Escola Básica e Integrada de Água de Pau, neste ano
letivo estão inscritos 547 alunos,
comprando com o ano letivo transato, regista-se um aumento em
um aluno.
No Pré-escolar, estão inscritos
99 alunos, menos três que no ano
letivo anterior.
Na EBI de Água de Pau, no 1º
ciclo, este ano letivo estão inscritos 176 alunos, menos sete que no
ano transato. São 45 do 1º ano, 48
do 2º ano, 31 do 3º ano e 52 do 4º
ano.
Quanto ao 2º ciclo, estão inscritos 115 alunos, neste caso, mais
quatro que no ano letivo
2017/2018. Por anos, são 51 no 5º
ano e 64 no 6º ano.
Na EBI de Água de Pau registo
também para o aumento moderado do número de alunos do 3º
ciclo. Este ano letivo estão inscritos 157 alunos, mais cinco que no
ano transato.
A saber, e por anos, no 7º ano
estão inscritos 60 alunos, sendo
que no 8º ano são 41. Quanto ao
9º ano, estão inscritos 56 alunos.
Quanto às novidades para este
ano letivo, na EBI de Água de Pau,
de salientar o projeto “Experiências com letras”, a desenvolver na
Biblioteca escolar que alia a leitura
às ciências experimentais e que
teve a colaboração da Câmara
Municipal de Lagoa.
De salientar que os dados aqui
apresentados foram recolhidos
junto dos respetivos conselhos
executivos das escolas da Lagoa.
DL
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Regresso à escola...

letivo.
Os alunos do 6ºG responderam
ao apelo da professora de Português escrevendo um pequeno
texto sobre o recomeço das aulas.
Foram lidos os textos e selecionado, pela turma, aquele que consideraram o melhor. Foi escolhido
o texto da aluna Isabel Ferreira,
que aqui deixamos.

Foto: EBI de Lagoa
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Embora as aulas tenham co-

meçado no dia 17 de Setembro, os
pais e encarregados de educação
dos alunos dos diferentes níveis de
ensino ministrados na EBI de
Lagoa foram acolhidos nas diversas escolas que compõem esta
Unidade Orgânica no dia 13. A primeira abordagem foi feita pelo
Presidente do Conselho Executivo,
no caso dos alunos da EB 2,3 Padre
João José do Amaral e pelas Coor-

denadoras de Escola nas sete
escolas EB1/JI. Foram dadas informações referentes ao funcionamento da Escola e recordado o
papel fundamental dos pais e
Encarregados de Educação na vida
escolar dos seus educandos. O
apelo foi feito no sentido de todos
unirem esforços de modo a apoiar
os alunos de forma a alcançarem
o sucesso pretendido e serem
cidadãos conscientes e responsáveis. Posto isto, os encarregados

de educação dirigiram-se às salas
onde os professores titulares/ diretores de turma os esperavam, a
ﬁm de se conhecerem, darem
mais informações necessárias e reforçar o apelo feito aos pais para a
importância do seu papel na educação dos seus educandos.
No dia 14 de Setembro, dia do
ProSucesso, todos os alunos foram
recebidos na Escola pelo Presidente do Conselho Executivo e depois pelo professor titular/ diretor

de turma. Foi o dia do reencontro
com os amigos e de alguma ansiedade por parte dos alunos que
chegaram pela primeira vez à
escola. Foi o ponto de partida para
o novo ano letivo que desejamos
que seja agradável e com sucesso
para todos.
No dia 17 as aulas começaram
efetivamente. É tempo de aprender, mas também de conversar
sobre as férias e sobre o que o que
os alunos esperam deste ano

De volta à escola
Lá vamos nós começar mais um
ano. Rever os amigos e voltar à
rotina. Tenho de confessar que
está a ser difícil acordar cedo, mas
juro que estou a tentar. Voltar à escola tem os seus altos e baixos.
Tenho que vos dizer que estava
nervosa por ir conhecer os professores novos. Fico a pensar se são
maus ou bons, mas até gostei de
todos, até agora. Sei que eu e os
meus amigos gostaríamos de estar
na praia a comer uma bola de
berlim e a fazer desenhos na areia,
ou talvez no telemóvel a ver vídeos
na internet, mas agora estou na
escola a escrever este texto, cheia
de calor, ansiosa para que chegue
o inverno e cheia de energia para
o 6º ano.”

Novo curso de formação para professores sobre Geocaching
Durante o curso foi realizada uma visita de
estudo à cidade de Lagoa, tendo sido visitadas várias caches, de diversos tipos, com
importância para este concelho. Os formandos também tiveram a oportunidade de
participar num evento oﬁcial de Geocaching.

Atividades do Clube de
Geocaching

Realizou-se, na Escola Secundária da

Lagoa, entre 3 de 7 de setembro, um novo
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 foi
promovido pelo Newrónio, centro de formação da Escola Secundária da Lagoa, com
a colaboração deste Clube, sendo formador
o professor Luis Filipe Machado, coordenador do Clube de Geocaching desta escola.
Participaram 19 professores de várias escolas de S. Miguel, de S. Jorge e do Pico.

Com o início do ano escolar, tiveram também início as atividades deste clube. Vários
alunos deste clube, bem como alguns geocachers estrangeiros (de férias em
S. Miguel), participaram, no passado dia 19
de setembro, num evento CITO (cash in
trash out), que se realizou, na orla marítima,
junto ao campo de futebol do Operário.
Este evento teve como objetivo principal a
limpeza daquela zona. Os participantes
neste evento oﬁcial receberam um “souvenir” relativo ao tema. Os eventos CITO integram-se na proteção do meio ambiente,
onde o Geocaching procura ter um papel
muito ativo e importante.
Este Clube também participou, a convite
da Câmara da Lagoa, no passado dia 22 de
setembro, na 6ª Feira de Ocupação de Tempos Livres, realizada na escola do Fisher.

Este evento organizado pelo Gabinete de
Desporto e Juventude, consistiu na “possibilidade de troca de experiências e conexões entre as entidades do concelho e os
seus habitantes, divulgando as oportunidades existentes, mas também promovendo
estilos de vida saudáveis e práticas variadas”. Os professores deste Clube, tiveram,
assim a oportunidade de divulgar as atividades educativas que este Clube, disponibiliza.

30 de outubro, podendo os pais/encarregados de educação, destes alunos, participar
e colaborar nas atividades do Clube, através
dos seus ﬁlhos/educandos. De realçar que
as turmas dos Cursos Proﬁssionais de
Técnico de Turismo Rural e Ambiental e de
Gestão Ambiental, terão, de novo, um
grande envolvimento nas atividades deste
Clube. Para contato com este Clube de
Geocaching poderá ser utilizado o email:
clubedegeocachingesl@gmail.com.
Os alunos interessados deverão contactar
com o seu diretor de turma.

Este Clube destina-se a alunos da Escola
Secundária de Lagoa, com interesse nesta
área e que se poderão inscrever até ao dia

Luis Filipe Machado e Marco Pereira

Inscrições para
participação no Clube
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Inaugurada a Creche
Bem Me Quer em Água de Pau

Foi inaugurada recentemente

a Creche Bem Me Quer na Vila de
Água de Pau, gerida pela Casa do
Povo desta vila.
Ana Couto Melo, a Presidente
da instituição, aquando da inauguração, recordou que, volvidos
10 anos de trabalho, a “Bem me
Quer” é agora inaugurada.
Um sonho concretizado para
Água de Pau, para o seu povo,
que vê inaugurar um novo projeto que servirá para a melhoria
da qualidade de vida dos pais das
crianças que neste espaço deixam as suas crianças, e não
menos importante para o futuro
destas crianças, que serão os
futuros cidadãos que terão uma
participação ativa na comunidade.
Segundo referiu, trata-se de um
importante investimento que
veio colmatar uma necessidade
há muito sentida pela população.
Com um custo superior a 1,2
milhões de euros, mais de mil
metros quadrados, a obra garantiu, não só a construção de raiz da
creche, mas permitiu adaptar
parte do edifício para um centro
de atividades de tempos livres
inclusivo.
Este equipamento está direcionado para a educação de primeira infância, sendo de realçar
ao estabelecimento duma relação construtiva e vantajosa com
as famílias no âmbito do processo
de crescimento dos seus educando, numa perspetiva de corresponsabilização e dinâmica,
salientou Ana Melo.
A creche destina-se a bebés e
crianças até aos três anos, tendo
capacidade para 42 utentes, distribuídos por diferentes salas,
designadamente sala de bebés
(10) sala de médios (14) e sala de
crescidos (18).
Segundo Ana Melo, a Casa do
Povo de Água de Pau, apesar de
não ser diretamente responsável
pelo sucesso educativo das crianças e jovens, pelos projetos que

tem vindo a abraçar ao longo dos
anos, tem assumido um papel
ativo na promoção e combate ao
insucesso escolar, na medida em
que é detentora de várias valências com grande impacto na preparação de um grande número
de alunos lagoenses, é o caso do
Centro de Desenvolvimento
Inclusão Juvenil O Trevo, a primeira valência da Casa do Povo
que surgiu em 2009, com educação direcionada para jovens em
situações de risco.
Destaque para a valência Centro de atividades Tempos Livres
inclusivos Unidos para Integrar,
com capacidade para 25 crianças
e jovens, entre os 3 e os 18 anos,
com ou sem necessidades educativas especiais.
Igualmente destaque para o
Centro de Atividades de Tempos
Livres Reviver, sendo a par da creche Bem me Quer, a valência
mais recente da Casa do Povo,
direcionada para crianças dos 6
aos 18 anos, co capacidade de 25
utentes e tem como objetivo
combater o insucesso escolar, em
parceria com os estabelecimentos de ensino.
Ana Couto Melo considera que
“nunca é demais investir numa
área tão decisiva para o futuro
das nossas crianças”...”A educação é um setor no qual há muito
mais a fazer e este equipamento
é apenas um primeiro passo na
melhoria da formação de muitas
crianças”.
Falando na inauguração deste
novo espaço de apoio às famílias
de Água de Pau, o Presidente do
Governo salientou que este
investimento resultou de parcerias entre o Governo dos Açores,
a Câmara Municipal da Lagoa e a
Casa do Povo de Água de Pau,
que permitiram que “fosse mais
fácil a sua concretização”, em
benefício da população desta
vila. Vasco Cordeiro destacou
igualmente a parceria no funcionamento da instituição.
Por seu turno, a Presidente da

Câmara Municipal e Lagoa,
recordou que os equipamentos sociais de suporte
à família são uma condição
necessária à sociedade, e
em Água de Pau era notória a falha que existia ao
nível de um equipamento
desta natureza, de apoio à
família destinado aos mais
pequenos.
Segundo Cristina Calisto,
abriu-se porta a uma creche com um valor muito
maior do que se possa imaginar à
data da sua inauguração, dando
resposta a algo que faz falta às famílias, mas numa perspetiva de
médio e longo prazo, na importância que a creche terá na vida
das crianças que nela frequentam.
Ao Jornal Diário da Lagoa, a autarca diz acreditar que, numa
perspetiva de futuro, em termos
educativos, haverão resultados
diferentes dos atuais, e é esse o
trabalho, com reﬂexo positivo na
sociedade que se deseja.
Cristina Calisto considera que,
por mais que se possa fazer, irá
estar-se sempre aquém daquilo
que são as necessidades, é assim
com as creches, com os lares,
com os CAO’s, mas é uma realidade transversal a qualquer
município.
“O importante é responder,
dando sinais constantes à população, sendo este espaço muito
importante em Água de Pau,
quando o resultado deste trabalho atual seja visível daqui a uns
10 ou 15 anos com estes alunos
nas escolas onde estes estejam
inscritos”, salientou.
Por outro lado, em relação à
construção dos novos equipamentos sociais prometidos para a
Lagoa, nomeadamente o Centro
de Atividades Ocupacionais
(CAO) e um Lar Residencial, ao
Jornal Diário da Lagoa, a Presidente da Câmara Municipal da
Lagoa referiu que decorre atualmente o processo de licenciamento,
tendo
havido
a
necessidade de algumas alterações na zona de acesso de entradas das viaturas, mas até ﬁnal do
ano, conforme prometido, estará
licenciado e em 2019 a obra deverá arrancar.
Recorde-se que o CAO e o Lar
Residencial para pessoas com deﬁciência são projetos que estão
sob gestão da Santa Casa da Misericórdia de Santo António de
Lagoa.
DL
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Importância da
lavagem das mãos

Dr. João Martins de Sousa
Delegado de Saúde de Lagoa

A lavagem das mãos é uma

medida muito importante na prevenção da propagação de doenças. Uma higienização adequada
das mãos pode prevenir e impedir
a transmissão de infeções virais,
bacterianas e parasitárias.
Grande parte das infeções comuns, como constipações, gripes,
parasitoses intestinais entre muitas outras, são transmitidos normalmente
por
mãos
contaminadas.
Neste sentido o simples hábito
de lavar as mãos adequadamente
e com frequência é uma pratica
que deverá estar enraizada nas
nossas rotinas quotidianas.
As mãos que usamos para proteger a boca quando espirramos e
tossimos, limpar e secar o nariz,
para nos limparmos quando
vamos á casa de banho, para nos
apoiarmos em corrimões, transportes públicos, etc, para empurrarmos
o
carrinho
do
supermercado, abrir portas, tocar
em botões de elevadores mexer
em dinheiro…São as mesmas que

usamos para preparar comida,
comer, coçar os olhos ou nariz, escovar os dentes ou usar ﬁo dentário, levar as mãos à boca….
Existe inúmeras formas de uma
infeção ser transmitida de uma
pessoa para outra através das
mãos. Vírus, fungos, bactérias e
parasitas são tudo microrganismos que podem ser transmitidos
por um simples aperto de mão.
Para evitar a transmissão de doenças, as mãos devem sempre ser lavadas nas seguintes situações:
- Antes e depois de preparar comidas.
- Antes de começar a comer.
- Antes de tratar qualquer ferida.
- Antes e depois de entrar em contato com qualquer pessoa doente.
- Depois de ir á casa de banho.
- Depois de trocar fraldas ou limpar alguma criança que tenha ido
à casa de banho.
- Depois de assoar o nariz, tossir,
espirrar ou ter contato com qualquer tipo de secreção corporal.
- Depois de apertar as mãos de
outra pessoa.
- Depois de entrar em contato com
animais.
- Depois de manusear lixo.
- Sempre que as mãos estejam
sujas.
Para uma higienização eﬁcaz das
mãos, deve-se seguir alguns passos. Não basta lavar as mãos apenas com água, é preciso usar
sabão. O processo de lavagem das
mãos deve durar pelo menos 30 a
40 segundos. Lavar as mãos durante 5 segundos é quase como se
não as tivesse lavado.
Processo de higienização das
mãos, segundo a Organização undial de Saúde, OMS.
(Ver caixa em baixo).
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Cabouco assinalou o 38º aniversário

Segundo os censos de 2011 o Cabouco tinha na altura 1921 habitantes.

A 15 de setembro de 2018, o

Foto: DL

Cabouco comemorou o seu 38º
aniversário, de elevação a freguesia.
“Neste momento, o Cabouco
está diferente, ao longo destes
anos, todos foram imprescindíveis na transformação desta
terra. O Cabouco é uma Freguesia
de futuro e todos juntos, podemos engrandecer aquilo que é
nosso...”, refere o presidente da
Junta de Freguesia.
Ao Jornal Diário da Lagoa,
Adriano Costa fala numa jovem
freguesia, havendo a necessidade
de olhar para trás, ao início,
aquele que era um lugar da Freguesia de Nossa Senhora do Rosário, elevada a freguesia a 15 de
setembro de 1980.
38 anos de existência duma
terra que tinha caminhos de
“terra batida”, não havia eletricidade, sem serviços públicos e
onde hoje é dotada em termos
de estruturas de apoio à população, como é o caso da Sede da
Junta de Freguesia, Casa do Povo,
Centro Social e Cultural, um Centro Paroquial com Creche e
Jardim de infância, um ATL, uma
escola primária, um salão fúnebre, tem boas acessibilidades a
todos os concelhos da ilha, sendo
uma freguesia de futuro.
O presidente da Junta de Fre-

guesia diz ser notório o desenvolvimento que a freguesia teve e o
crescimento em termos habitacionais, contando hoje com mais
de dois mil habitantes.
O Cabouco é conhecido internamente mas também no exterior,
tendo sido aposta a sua divulgação. “São 38 anos de vida, onde
muito foi feito, mas ainda há
muito a fazer”, destaca o autarca.
É nesta freguesia que está instalado o Parque Industrial da Chã
do Rego de Água, que tem muitas
empresas sediadas naquele espaço, tem industria, tem explorações, sendo uma freguesia muito
virada para o comércio.
Recorda que também a Freguesia deverá receber o novo estabelecimento prisional de São
Miguel, sendo que esta vai continuar a crescer.
Relativamente àquilo que tem
sido feito na divulgação a freguesia, Adriano Costa recorda os
eventos que tem sido marca do
Cabouco, caso do mais recente
evento, o “Cabouco Land” em
que este ano foi feita a sua
segunda edição.
Trata-se de um evento que mistura a agropecuária com a
música, tendo sido em 2017 uma
experiência.
Este ano foram feitos melhoramentos tanto a nível musical
como na própria feira agropecuá-

Adriano Costa, Presidente da Junta de Freguesia do Cabouco.
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Erasmus+ Project
LEVEL - Teste
Público da Aplicação
Enchanted Crystals
no NONAGON

Foto: CML

ria, com o aumento o número de
animais, assim como dos participantes do cortejo.
“Uma aposta ganha e um marco
histórico que terá a sua continuação” adianta o presidente da
Junta de Freguesia. Em 2019 há a
ideia de organizar uma feira ainda
com maior representação.
Por outro lado, Adriano Costa
recorda que há ainda trabalho a
fazer nesta freguesia, é o caso de
algumas requaliﬁcações, sendo o
caso da própria sede da edilidade, do polidesportivo e da
Praça Dona Amélia.
O polidesportivo, que está a ser
alvo já de melhoramentos, até
ﬁnal do ano deverá estar concluída a sua obra de requaliﬁcação, sendo que, em 2019, deverá
avançar a requaliﬁcação da sede
da junta e onde é pretendido
criar uma biblioteca de freguesia,
havendo já muito espólio.
O autarca fala na necessidade
de salvaguardar alguma coisa do
passado, do presente, mas essencialmente salvaguardar para as
gerações vindouras, uma vez que
estas é que serão o que é o hoje
e o futuro.
Quanto às preocupações que
chegam até à edilidade por parte
da população, Adriano Costa
recorda que é muito procurado
essencialmente pela falta de trabalho. “Esta tem sido uma procura constante, e a freguesia,
dentro das suas possibilidades,
tem tentado acudir, essencialmente as pessoas mais necessitadas e à situações mais ﬂagrantes
da freguesia”.
Adriano Costa recorda que a
Junta tem pessoas ligadas a
vários programas de emprego do
governo, minimizando assim esta
problemática que acaba por ser
geral.
DL

No passado dia 31 de agosto,

realizou-se no NONAGON o teste
público da aplicação educativa
“Enchanted Crystals”. Contamos
com a colaboração e parecer especializado do NONAGON e de empresas alojadas naquele centro de
ciência e tecnologia, além de muitos outros representantes de diferentes áreas, assim como, pais e
ﬁlhos, que foram convidados a testar a aplicação. Estiveram presentes várias crianças, muitas delas
dentro do público alvo da aplicação, que se situa entre os 9 e os 12
anos. Marcaram igualmente presença alguns dos jovens atores
que dão a voz portuguesa aos personagens do jogo, que já se encontra quase totalmente traduzido
para o Português, estando-se a
fazer algumas melhorias na qualidade do som. O grupo de jovens
atores está a ser dirigido pela docente Paula Silva, da Escola Secundária de Lagoa.
A aplicação, ainda em desenvolvimento, pretende vir a ser um
meio de auxiliar o ensino da Matemática, através do treino das qua-

tro operações básicas em contexto
lúdico. A didáctica é suportada por
uma interação simples, sendo o resultado escrito no ecrã do telemóvel ou tablet. Com o intuito de
motivar os alunos, criou-se um
universo do tipo “Harry Potter”
onde as personagens do jogo
estão numa escola de magia na
qual a Matemática é usada para
fazer feitiços.
O videojogo está a ser desenvolvido no âmbito do programa Erasmus+, sendo parceiros a Escola
Secundária de Lagoa, a escola
grega, Platon M.E.P.E, a universidade escocesa, Glasgow Caledonian University, e a empresa
alemã, Ingenious Knowledge. O videojogo encontra-se na sua reta
ﬁnal de desenvolvimento, sendo
classiﬁcado dentro dos serious
games (jogos sérios), termo utilizado para os videojogos que possuem propósitos que ultrapassam
o entretenimento, neste caso, com
um ﬁm educativo.
João Freitas
Coordenador do projeto Erasmus
Escola Secundária de Lagoa

CULTURA / PUB
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“Além do Azul” patente no Convento dos Franciscanos

O Convento dos Franciscanos,

Pub.

em Santa Cruz, na Lagoa, tem
patente ao público a exposição de
fotograﬁa subaquática, intitulada
“Além do Azul”, da autoria de Nelson Raposo.
Até 23 de novembro, os visitantes poderão ver espécies e aspetos
invisíveis e misteriosos do mar dos
Açores.
O autor, Nelson Raposo, homem
do mar, que convive, em diversas
atividades, com o mesmo, expõe
um conjunto de vinte imagens

subaquáticas, que, começando
por visões gerais do mundo submarino, avançam, depois, para a
intimidade com várias espécies.
E é essa aproximação, proporcionada pelas fotograﬁas MACRO que
revela detalhes inéditos e fascinantes, e que nos desaﬁa a explorar a face menos conhecida do
mar, que é, pela sua riqueza em
recursos de vária ordem, tão cobiçada.
Segundo o autor, a inauguração
da exposição tratou-se de um momento importante, pela presença

dos convidados, familiares e amigos.
Adiantou na altura que, após ser
convidado a expor, em cerca de
seis meses tentou obter as fotograﬁas expostas, onde pretende
mostrar outras espécies e centrou
a exposição nos pormenores do
ma, mostrando o que a maioria
das pessoas não consegue ver.
Trata-se da sua terceira exposição individual e a segunda subaquática e a segunda exposição
realizada na Lagoa.
Por outro lado, segundo Alber-

tina Oliveira, vereadora da autarquia lagoense, o Convento dos
Franciscanos é o espaço onde a
Câmara concentra a maior parte
da sua dinâmica cultural educativa.
Recordou que este é um espaço
que recebeu este ano, pela primeira vez, um jantar temático, no
caso concreto a Feira Franciscana
que teve lugar no ﬁnal do mês de
setembro.
Trata-se de uma aposta da autarquia e que em 2019 terá a sua
continuidade. “O objetivo é termos jantares temáticos relacionados com a história deste espaço,
dando outra dignidade ao Convento dos Franciscanos”, realçou
ao Jornal Diário da Lagoa.
Isto quando a Lagoa tem-se assumido como um concelho que
aposta na cultura, estando a
decorrer igualmente o Inspiral, um
projeto itinerante assente na Cultura, Educação, História e Juventude, que pretende congregar as
forças vivas do concelho e das
suas gentes, ao longo do ano, por
diversos espaços e equipamentos
culturais das várias freguesias do
concelho de Lagoa.
Ainda segundo Albertina Oli-

veira, trata-se de um projeto que
se pretende que abranja as escolas, onde irão trabalhar com os
clubes de música destas.
“O objetivo é levar alguns artistas deste projeto, que irá trabalhar
com a ﬁlarmónica e/ou clube de
música para levar ao palco ao
evento ﬁnal do Inspiral em 2019”,
realçou.
A organização tem associado a
vertente gastronómica a cada um
dos eventos, sendo que, no próximo evento, que decorre no Cine
Teatro Lagoense, a 6 de outubro,
em destaque estará a queijada de
batata, confecionada pelo Centro
Socio Cultural da Atalhada, da freguesia de Nossa Senhora do Rosário.
Segundo Albertina Oliveira, na
Lagoa, a cultura e a educação
andam de mãos dadas, tentando
trabalhar em conjunto estas duas
vertentes, para que as pessoas
possam ser inspiradas para a cultura, procurando os espaços do
concelho.
Segundo adiantou, trata-se de
um processo educativo sendo esse
objetivo da autarquia, “educar as
pessoas para…”.
DL

Diário da Lagoa | outubro 2018

Página 09

LOCAL

VI edição da Feira de Ocupação de Tempos Livres

Foram várias a instituições do concelho que paticiparam nesta 6ª edição da Feira.

A escola Padre João José do

Amaral recebeu a VI edição da
Feira de Ocupação de Tempos
Livres, numa organização da Associação de Pais e Encarregados de
Educação da Escola Básica de
Lagoa (APEEEBIL), que teve como
principal objetivo dar a conhecer
todas as atividades existentes no
concelho, em que as crianças e
jovens se podem inscrever, para
ocupação de tempos livres.
Falando na sessão de abertura
do evento, a presidente da APEEEBIL não deixou de agradecer a
colaboração da autarquia, do Conselho Executivo e de todas as entidades representadas na Feira,
uma vez que, sem elas, era impossível a realização da mesma.
Susete Benevides reforçou os
objetivos da Feira, onde os participantes tiveram oportunidade de
se informar das muitas atividades
de tempos livres nas mais diversas
áreas, disponíveis no concelho,
desde a desportiva, musical, cultural e/ou cientíﬁca, podendo entrar
em contato com as diferentes entidades, e receber toda a informação das suas atividades e fazer a
sua primeira experiência em algumas delas.
Segundo adiantou, o objetivo é
ver as crianças e jovens a utilizar o
seu tempo livre, em atividades
saudáveis, educativas e a desenvolver competências que as tornem mais fortes, felizes e cidadãos
mais informados.
“Gostaríamos de pensar que,
desta forma, estamos todos a contribuir para o futuro do concelho
de Lagoa e a garantir um futuro

mais promissor”, disse.
Destaque para a edição deste
ano onde se registou um elevado
número de entidades representadas. Marcaram presença o Clube
Desportivo Operário de Lagoa,
Clube de Ténis Cidade de Lagoa,
Biblioteca Tomaz Borba Vieira,
Clube Náutico de Lagoa, JUDOLAG, Centro de Karaté de Lagoa,
Clube Escolar de Geocaching –
ESL, Associação Desportiva e Recreativa do Cabouco, Clube Desportivo Escolar de Água de Pau,
Expolab, Clube Operário Desportivo, Sociedade Filarmónica Lira do
Rosário, Sociedade Filarmónica Estrela D´Alva, Grupo de Escuteiros
nº96 de Nossa Sra. Do Rosário,
Agrupamento de Escuteiros nº
798 do Cabouco, Agrupamento de
Escuteiros nº 1290 de Santa Cruz,
Grupo de Jovens de Lagoa “O Grujola”, AJCOD, CPCJ, Orçamento
Participativo Jovem e Clube de Patinagem de Santa Cruz.

Alunos vão passar
a ser premiados
pelo mérito escolar,
desportivo e cívico

Aproveitando a realização da VI
Feira de Ocupação de Tempos
Livres, a EBI de Lagoa entregou, a
17 alunos, certiﬁcados de mérito
escolar. Receberam assim o prémio 15 alunos do 1º ciclo e dois do
2º ciclo.
São alunos que integram o Quadro de Excelência da EBI de Lagoa
e que passará a estar patente no

Fotos: DL/CML

Hall de entrada da escola Padre
João José do Amaral.
Além do certiﬁcado, os alunos
premiados receberam também
um prémio monetário do valor de
100 euros cada. Uma iniciativa que
teve o patrocínio da Câmara
Municipal de Lagoa, no montante
de mil euros e a da empresa JL
Machado, com a quantia de setecentos euros.
Segundo Manuel Rodrigues, Presidente do Conselho Executivo, na
sessão que decorreu para o efeito,
não deixou de recordar que o
futuro depende da educação e os
níveis de qualidade devem ser
estimulados.
Lembrou ainda que os alunos
serão colocados perante novos
incentivos, num modelo ainda em
fase de discussão, já neste ano letivo.
“Todos os vossos sonhos podem
tornar realidade, se tiverem determinação para lutar por eles. Acreditem no poder das vossas
capacidades”, disse o docente.
Ora, ao Jornal Diário da Lagoa, a

Presidente da autarquia, destacou
o facto deste novo modelo que
agora será implementado, a Lagoa
será uma vez mais pioneira.
“O que se pretende é que todos
os alunos estejam em situação de
igualdade, onde todos os alunos
poderão ser potenciais vencedores e merecedores da distinção”,
realçou Cristina Calisto.
Segundo explicou, o Governo Regional contatou os municípios
para que fosse alterado este atual
modelo, e a autarquia da Lagoa
disse estar disponível para ser pioneira neste novo projeto, de distinguir os alunos que efetivamente
tem melhores resultados, mas não
só, serão distinguidos também
pelo mérito desportiva e depois os
alunos pelo seu mérito cívico, não
sendo assim apenas pela nota
ﬁnal.
Cristina Calisto reforça que,
assim, “estamos a ser inclusivos”,
a colocar todos os alunos nas mesmas circunstâncias. “Qualquer
aluno é um potencial candidato a
receber o mérito escolar”, onde os
alunos terão como prémio o conhecimento de outras realidades,
além da escola onde se inserem,
em vez do prémio monetário.
“O prémio de mérito escolar é
um prémio que permite motivar os alunos
a estarem atentos ao
seu percurso escolar, a
apostar na sua formação e a terem os melhores resultados, mas
neste momento pretende-se ser mais inclusivo
dando
oportunidade a todos
os alunos poderem ser
premiados, porque todos são diferentes, havendo distinção de mérito escolar, desportivo e cívico”,
referiu a autarca.
Cristina Calisto reforça que é pretendido colocar todos os alunos
em pé de igualdade, sendo capazes e aptos para receber o prémio,
juntando alunos dos vários concelhos e levá-los a conhecer outras

Alunos do Quadro de Escelência da EBI de Lagoa 2017/2018.

realidades que não seja apenas a
escola onde estão inseridos.
O objetivo é potenciar o que os
alunos têm de melhor.

Escola do Fisher dá
melhores condições
aos alunos

A escola Padre João José do
Amaral (Fisher), na Lagoa, passa a
disponibilizar melhores condições
na recolha e entrega dos seus alunos, nomeadamente dos Remédios e Cabouco.
Foi recentemente inaugurada a
obra realizada pela autarquia lagoense, tendo sido criado assim
um espaço isolado, onde o autocarro pode fazer a manobra no recinto escolar sem ter contato com
os alunos, e a construção de um
abrigo onde os alunos podem
aguardar essencialmente em dias
de vento e/ou chuva
Segundo Manuel Rodrigues, Presidente da EBI de Lagoa, a partir
de agora, a recolha e entrega de
alunos para a ser feita com melhores condições e conforto, com a
inauguração da zona para o autocarro e onde os alunos podem
aguardar em segurança.

O docente reforçou que trabalhar com todos, é mais simples
porque se torna mais gratiﬁcante.
Por seu turno, a Presidente da
edilidade lagoense, lembrou que a
obra surge a bem da segurança
dos alunos que nesta escola estudam, sendo uma necessidade solicitada há muito, mas só agora foi
encontrada a melhor solução.
Cristina Calisto recordou que a
gestão da escola é do governo,
mas a autarquia não podia ﬁcar de
fora desta necessidade, onde os
alunos ﬁcavam num sítio que não
oferecia segurança.
A autarca, ao Jornal Diário da
Lagoa, lembra igualmente as reuniões que tem decorrido entre escola e a autarquia assim como
com a Direção Regional da Educação, onde estão a tentar chegar a
uma solução para as necessidades
já muito evidentes deste edifício
escolar.
DL
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REPORTAGEM

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

Fotos: DR
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A comunidade da Vila de Água

de Pau não é nem nunca foi desfasada das coisas do passado, felizmente. Durante alguns anos, o
tema das aparições no Monte
Santo de Água de Pau, até fez esquecer, em parte, os excursionistas que atravessavam de
autocarro a vila. Vinham com o
propósito de se divertirem afrontando o povo, debruçados nas
janelas escancaradas do mesmo e
de polegar para baixo, ovacionando em altos «berros» - foi
aqui, foi aqui…que a porca furou o
Pico?
Como dizia, o Pico passou a
“Monte Santo d’Água de Pau” e
muito se falou e especulou, com o
que se contava aos serões, dentro
de casa, ou nos bancos da Praça.
Os jornais, por sua vez deram destaque ao assunto por algum
tempo, referindo-se aos contactos
visíveis de ﬁéis que se deslocaram
ao monte no dia 5 de julho de
1918 e a outros que mesmo
donde estavam, em diversos locais
de Água de Pau, também puderam
ver as manifestações da presença
de Nossa Senhora no Monte.
Foi o caso de uma menina de
Água de Pau que conhecia a Maria
Joana Tavares do Canto e a Soﬁa
Paulino, pois era da sua idade.
Pediu aos pais que a deixasse ir ao
Pico, como tantos outros foram,
naquele dia 5 de julho. Os pais
assim não consentiram, pois
tinham-lhe dado a tarefa de os
ajudar a «malhar-feijão» na eira,
ali para os lados do Valongo.
No entanto, mesmo do local
onde esta menina estava, conseguiu ver as mesmas manifestações
da aparição de Nossa senhora,
como todos aqueles que também
viram, no cimo do monte.
Por outro lado, os pais desta menina não podiam visualizar o

mesmo e por isso entenderam que
não a deviam ter impedido de ir
ao monte, ﬁcando com uma pontinha de remorso, pela forma
como a menina lhes transcrevia o
que estava a ver e a sentir. Esta
menina cresceu, em Água de Pau,
casou-se com alguém da freguesia
vizinha de Santa Cruz da Lagoa e
para lá foi viver.
Passou o testemunho à família
e a uma das ﬁlhas. Esta, por sua
vez, ouvindo a sua ﬁlha referir-se
sobre uma publicação no Diário da
Lagoa do 1º Centenário das aparições no Monte D’Água de Pau a 5
de Julho de 1918, quando apareceu Nossa Senhora à Joana, esta
lhe falou da sua avó, que, duma
«eira» no Valongo d’Água de Pau,
sua terra, também vira o que
aconteceu no Monte.
Tenho procurado também desde
longa data aproximar-me dos
acontecimentos históricos que
ocorreram em 1918 no Pico do
Concelho, através das minhas pesquisas.
Recordo-me de um dia ter começado uma conversa com Dona
Maria do Carmo Correia no Largo
do Santiago. Corria o ano de 1993
e eu encontrava-me junto duma
equipa que trabalhava nas obras
de recobertura da Ribeira do Santiago que fora destruída por uma
avalanche de troncos que vieram
pela ribeira, destruindo o anterior
viaduto e provocado inundações.
Mais concretamente estava eu
ao lado dum pedreiro que estava
picar a parede antiga, de barro, do
quintal, da casa onde a Joana
Tavares do Canto e a Joana Paulino, visualizaram pela primeira vez
manifestações lá no alto, por cima
da parte sul do Pico, que motivou
a ir lá cima rezar e a encontraremse com Nossa Senhora. Dona
Maria do Carmo, pessoa que eu
estimava e sempre se me dirigiu

com carinho, era prima de Joana
Tavares do Canto. Entusiasmada
com o interesse do restauro do
paredão, mas curiosa, perguntoume porque estava o pedreiro a
bater, com destreza e cuidado, no
canto superior, no encontro entre
a rua que vai para as Limeiras, defronte da casa paroquial, e o Largo
do Santiago? Tratava-se duma
minha pesquisa, na procura dos
«anjos-da-ribeira» ou azulejos das
«almas-do-purgatório» que eu
suspeitava que deviam estar por
ali, naquele muro cobertos por negligência pela guarnição de barro.
Ela sublinhou logo a conﬁrmação
das minhas suspeitas, dizendo-me
que se recordava de os ter visto ali
quando era menina, mas não
sabia onde, exatamente. De resto,
viríamos a descobrir algumas
horas depois um dos azulejos com
um «anjinho-da-ribeira».
Mas, a conversa não ﬁcou pelos
anjos da ribeira. Falamos a seguir
sobre as aparições de Nossa senhora à Joana, sua prima e ela veio
sentar-se comigo nas escadas,
junto da ermida do Santiago e
contou-me de forma apaixonada,
com o olhar posto no muro onde
o pedreiro continuava a trabalhar.
Parecia que estava a ver a sua
prima Joana brincando com a
Soﬁa, do lado de dentro do muro,
no antigo jardim, junto à japoneira. Eu sempre gostei de ouvir
histórias, pela boca de minha mãe,
de meu pai e pelos primos Vieiras
da Praça, sobre viagens do brasil e
outras que tanto sinto saudade,
desses momentos e das personagens que as contavam. Mas, esta
era diferente, porque eu estava ali
mesmo ao lado donde tudo começara, no jardim ou quintal dos avós
da Joana.
Além de tudo o que relatei antes

sobre as aparições de Nossa
Senhora à Joana, sua prima-irmã,
a Dona Maria do Carmo também
me falou duma outra senhora que
mantinha bem viva na sua memória de menina os acontecimentos
que partilhara em 1918. Era a Odília que em 1993 ainda era viva e
também subira ao Monte Santo
com as duas outras meninas,
Joana e Soﬁa, na companhia da
tia-avó, quando elas iam ali rezar.
Contou-me Dona Maria do
Carmo que Maria Odília Almeida
Melo tinha 11 anos quando subira
ao monte com a Joana e a Soﬁa.
Segundo a Odília, a Joana falava
com nossa senhora, já a Soﬁa não,
porque rogava pragas, pensava.
Mesmo da janela da casa do seu
avô Odília podia ver multidões a
subir ao monte e ela também o
subia com as amigas, mas admitia
que não era fácil subir ao monte
coberto de silvas sem se picar. Por
isso, admirava-se como a joana o
conseguia, para poder ir encontrar-se com Nossa Senhora, pois
tinha de subir pelo lado detrás do
monte e não pelo lado de cá.
Para se subir ao Monte tinha-se
de descer a rua dos Ferreiros até
passar a «pedreira» onde se retiravam cascalhos para corrigir os
caminhos d’Água de Pau. A seguir,
havia um pequeno atalho que
dava para uns casebres de famílias
pobres e por detrás destes é que
havia um minúsculo atalho que se
perdia em silvados e por isso de
muita diﬁcultosa tarefa para se
chegar ao lugar, um pouco antes
do ﬁm, a sul do monte, onde
Joana se encontrava com a Nossa
senhora.
Segundo Dona Maria do Carmo,
Maria Odília e um jornal da época,
quando Joana falava com Nossa
Senhora ﬁcava com um círculo

1928 - antes da aparição de Nossa Senhora à menina Joana.

branco à volta dos olhos. Um dia
Joana disse à mãe e à tia-avó,
depois de vir do monte: “quando
Nossa Senhora me vier buscar eu
deixo ali sobre aquelas pedrinhas,
a minha roupinha”.
Como antes também já se disse,
as pedrinhas vieram a criar uma
auréola de superstição que ainda
dura na mente de quantos pauenses ainda hoje sobem ao monte,
porque o jornal “Autonómico” de
Vila Franca, pela pena do seu
redator, Rodrigues Carroça, as
imortalizou quando um dos crentes que subiram ao monte no dia
das aparições, depois da passagem da Joana, já desmaiada,
devido ao êxtase, se baixou e apanhou terra que a mesma antes pisara, a qual cheirava a rosas!
Dona Maria do Carmo, continuava a falar-me de Odília e de sua
experiência aos 11 anos de idade.
Recebera-a na sua casa e muito
conversaram sobre o assunto, sem
os seus 95 anos de idade de então
a perturbar nem a memória, nem
o discernimento. Apesar de ter
emigrado para o Canada onde
vivia com uma ﬁlha, e de lá ter
vindo a Agua de Pau de visita e
poder recordar os acontecimentos
que ocorreram em 1918, no dia 5
de Julho, nunca se esqueceu nem
de os recordar, nem deles falar
porque sempre foi ﬁel àquilo que
Joana vira e contara ao povo de
Água de Pau.
A ERMIDA
Segundo a Dona Maria do
Carmo, “depois da morte da
minha prima os meus tios decidiram dar cumprimento à vontade
da sua ﬁlha vidente Joana.”
Sobre o assunto debruçar-nosemos numa próxima edição.
Por: RoberTo MedeirOs

DESPORTO

Lagoa recebeu o “melhor europeu de
sempre” em Patinagem Artística

Fotos: CML

Cristina Calisto, Elisabete Claro, Nelson Santos e José Ramundo.

A Cidade de Lagoa foi palco da

edição 2018 do Campeonato da
Europa da Patinagem Artística.
Tratou-se maior evento da modalidade que a Associação de Patinagem de São Miguel (APSM)
organizou.
José Raimundo, Presidente da
associação, que fez um balanço
positivo do evento, adianta que a
responsabilidade foi grande. “O
balanço é muito positivo. Foi um
grande desaﬁo à nossa estrutura
e capacidade organizativa na qual
soubemos estar ao mais alto
nível, à altura deste grande
evento que acabou por ser reconhecido como o Melhor Europeu
de Sempre”, referiu em entrevista
ao Jornal Diário da Lagoa.
O responsável associativo referiu que a responsabilidade era
muito grande e envolvia muitas
pessoas. Segundo adiantou, “em
causa estava a imagem dos Açores, da nossa Associação e de
todos os que apoiaram este
grande evento e conseguimos
todos juntos surpreender a
Europa”.
Segundo José Raimundo, foram
muitos os testemunhos de que
este foi o melhor Europeu de
sempre, quer pela World Skate
Europe (WSE), quer pela Federação Portuguesa de Patinagem,
quer pelos países que marcaram
presença neste importante
evento. “É gratiﬁcante receber
um e-mail da WSE a agradecer à
organização e informar que não
tiveram nenhuma reclamação
dos países presentes. É gratiﬁcante ouvir da Alemanha, o próximo organizador do Europeu,
dizer que elevamos demais a fasquia e que será difícil fazer igual”,
destacou.
Segundo o Presidente da APSM,
este europeu trouxe ganhos para
a patinagem açorina, para a
região no geral e Lagoa em particular. “A patinagem açoriana,
para além da forte promoção da
modalidade, teve a oportunidade
de assistir aos melhores atletas
da Europa e em alguns casos até

do mundo, os nossos clubes já
sentem uma grande número de
atletas interessados em se inscrever na modalidade”.
Segundo referiu ao nosso jornal, a Região e a Cidade de Lagoa,
tiveram uma excelente oportunidade de promoção do destino
Açores, “Lagoa pela Europa fora”,
para além do impacto económico
direto no comércio local.
José Raimundo recordou que
em breve a associação vai divulgar o impacto económico desta
organização por entender que
quem recebe dinheiros públicos
não faz mais do que a sua obrigação. “É importante fazer ver, e
perceber, que o evento tem
muito retorno face ao investimento público.
Neste Campeonato da Europa,
deslocaram-se para a prova 465
pessoas, 250 atletas, 176 elementos do staﬀ entre treinadores, dirigentes, médicos e
ﬁsioterapeutas, 23 juízes, 7 elementos da Federação e 9 elementos do Comité Europeu, fora
aos acompanhantes que estima a
APSM em cerca de 600 pessoas.
Foi sem dúvida mais um momento histórico para a Patinagem
Artística Açoriana, ao organizar a
maior prova Europeia de Patinagem, fruto igualmente da excelência que tem sido os resultados
dos patinadores açorianos.
Este é de resto um reconhecimento pelo trabalho desenvolvido em prol desta modalidade e
foi, sem dúvida, um momento
único. Há mesmo quem aﬁrme
ser este um sonho, tornado rea-

lidade para várias gerações, que
ao longo destes anos elevaram a
modalidade ao nível atual.
A cereja no topo do bolo surgiu
com a convocatória do patinador
do CPSC, Daniel Moniz, que representou Portugal nesta importante prova, o qual ﬁcou
classiﬁcado em 5º lugar.
Daniel Moniz, atual campeão
dos Açores do escalão de juniores, participou, em 2017, no
Campeonato do Mundo de Patinagem Artística, na China, tendo
ﬁcado no Top10. O atleta lagoense tem alcançado honrosos
resultados, que são fruto da sua
dedicação, esforço e trabalho,
contando agora com todo o
apoio presencial dos seus colegas, familiares e amigos.
Daniel Moniz tinha como objetivo terminar nos cinco primeiros
lugares, naquela que foi a sua primeira participação no Campeonato da Europa de Patinagem
Artística e mais feliz não podia
ser esta estreia do patinador lagoense que, perante os seus colegas, familiares e amigos,
estreou-se exatamente com o
quinto lugar da geral.
Depois da sua estreia no Mundial de 2017, Daniel Moniz fez a
sua segunda internacionalização
em casa, acontecimento que melhor não podia ser, sendo uma
participação muito especial e
com um misto de emoções.
Para Geraldo Andrade, treinador do Clube de Patinagem de
Santa Cruz, a participação no Europeu, por si só, já é uma vitória,
assim como a Lagoa ser palco
deste grande evento desportivo.
“A prestação do Daniel Moniz só
pode deixar orgulho em todos os
lagoenses. Sinto-me orgulhoso
por tudo, pelo Daniel e pela
minha Lagoa receber esta grandiosa prova”.
Para o técnico, o resultado alcançado é demostrativo do trabalho que tem vindo a ser feito no
Clube de Patinagem de Santa
Cruz, e assim tem que continuar.
DL

Foi muito o público que assistiu à prova de Daniel Moniz.
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André Branquinho saiu do
COD após 22 anos no clube

Chegou ao ﬁm, pelo menos para

já, a ligação de André Branquinho
ao Clube Operário Desportivo. O
técnico que esteve ligado ao clube
durante 22 anos, onde nos últimos
seis, esteve à frente da equipa
principal.
André Branquinho encontra-se
atualmente na China, na Academia de Futebol na cidade de
Shaanxi, ligada ao Wave FC,
situado na província de Zhangye.
Ao Jornal Diário da Lagoa, disse
ter sido a decisão mais difícil que
tomou na sua carreira desportiva,
não sendo contudo um adeus,
mas mais um “até já”.
André Branquinho diz que a sua
ligação ao Operário irá sempre
existir, até porque foram 22 anos a
servir este clube. “Entrei com 12 e
saio com 34”, recordou. Tratou-se
de uma decisão muito ponderada,
a nível pessoal e familiar.
Apesar de sair numa altura
menos boa do clube, diz sair conﬁante com o futuro do Operário,
uma vez que a direção tudo está a
fazer para que o clube regresse
aos patamares onde já esteve
durante vários anos.
Nesta entrevista o técnico referiu que a decisão de ir para a China
ﬁcou a dever-se a dois motivos
fundamentais. O primeiro, pelo
entusiasmo que foi transmitindo
por parte dos responsáveis do
clube chinês; o segundo, por achar
que está na hora de deixar o Operário e ir à procura de novos desaﬁos.
Na hora da despedida, André
Branquinho pede aos adeptos
para apoiarem esta equipa, porque são miúdos, tem muitos jogadores com 18, 19 anos, e onde a
média de idades dos jogadores
aptos a jogar ronda os 20 anos,
portanto, uma equipa muito nova
mas com muito potencial.
Reforça que durante as seis semanas de trabalho, demonstraram
uma atitude e um compromisso
enorme, o que deixa-o descansado na hora da partida.
“Está na hora do André experimentar outras frentes, muito difícil, mas a vida de treinador passa
por ai”, reforçou.
Na hora da sua saída, deixa uma
palavra de agradecimento ao
clube por tudo o que fez por ele,
considerando que o Operário fez
mais pelo André Branquinho do
que este tenha feito pelo clube,
embora tenha tentado dar o seu
melhor.
Sentiu-se sempre querido e desejado pelo clube e pela massa associativa, não esquecendo uma

Foto: DL
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série de pessoas que foram importante para a sua carreira no Operário.
Segundo André Branquinho a
Liga chinesa tem feito uma grande
aposta. Vai abrir horizontes, num
país que tem apostado forte no
futebol.
Numa primeira fase vai liderar
alguns departamentos dos escalões de formação na academia de
futebol, onde vai tentar marcar a
sua posição, marcar a sua forma
de ser e de trabalhar, tentando
abrir portas para no futuro ter
outras oportunidades.
“O homem vive de experiências
e esta é uma experiência que nos
faz crescer”, refere André Branquinho, adiantando que “é preciso
sair da nossa zona de conforto e
testar os nossos limites”.
Não se pode ter medo de arriscar e vai com este objetivo para
conhecer outras realidades a nível
proﬁssional, provando que é capaz
de ter outras realidades no seu
contexto proﬁssional.
Tentar marcar a diferença com
as pessoas que vai trabalhar, esse
é o objetivo de André Branquinho,
numa cidade com 22 milhões de
habitantes, numa realidade completamente diferente, e onde a
Academia de Futebol quer estreitar a relação com o futebol sénior,
potenciando cada vez mais a sua
formação para fornecer a equipa e
tornar a seleção chinesa mais
forte, dai estarem a contratar treinadores de diferentes nacionalidades para dotar os miúdos de
diferentes conhecimentos.
Com a saída de André Branquinho, que orientou todos os escalões de formação do Operário,
tendo-se estreado como treinador
principal da equipa sénior masculina na época 2012/13, deixando a
equipa no Campeonato de Futebol
dos Açores, o comando técnico foi
assumido por Sidónio Ferreira,
antigo jogador de futebol e já treinou clubes no patamar onde o
Operário está inserido.
DL
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Fotos: CML

Associação “Os Quiridos” reconstituiram a
histórica das lavadeiras em Água de Pau

No âmbito das celebrações das Jor-

nadas do Património a associação “OS
QUIRIDOS” da Vila de Água de Pau,
levou a efeito uma reconstituição histórica sobre as lavadeiras.
O local escolhido foi nos antigos lavadouros, onde no passado foi uma
construção de extrema importância
indo ao encontro da necessidade da
população, porque antes desta construção, as lavadeiras usavam as várias
ribeiras espalhadas pela vila.
Ao Jornal Diário da Lagoa, o presidente da associação fez um balanço
positivo do evento.
“O mais ﬁel possível, foi o lema da reconstituição histórica sobre as lavadeiras da Vila de Água de Pau. Sob
pesquisa em registos fotográﬁcos e antigos artigos do jornal da altura
‘A Lagoa’, cedidos cordialmente por Roberto de Medeiros, que em muito nos
ajudou para a realização desta reconstituição histórica que foi um marco na
história da Vila. Não apenas nos focamos no quotidiano árduo das lavadeiras, mas sim no dia de extrema
importância daquele que para muitos
marcaram as suas vidas e que ainda
hoje relembram com saudade, a ‘Inauguração dos lavadouros do Paul’ ou os
tanques do Paul como são mais conhecidos.”
Recorda João Baganha Cabral “o dia
3 de julho de 1948 foi de facto de
grande alegria na freguesia, foi um dia
de festa. Começando pela decoração
da própria rua com um enorme tapete
de verdura picada onde o seu começo
fora um arco coberto de cryptoméria
encimado pelo escudo nacional, onde
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no largo em frente aos lavadouros
outro tapete circular esperava as individualidades convidados pela Câmara
da Lagoa, sendo seu presidente o senhor Presidente Carlos Bicudo de
Medeiros. Estiveram presentes representantes da antiga Junta Geral, Junta
de Freguesia, Clero, ﬁguras importantes do concelho, desde a Atalhada à Ribeira Chã, fazendo parte dos
convidados o sr. Agnelo Ávila Vasconcelos, inspetor administrativo, presentemente em visita aos municípios
rurais desta ilha. Ao toque do hino da
"Maria da fonte" foi a tão aguardada
chegada do Sr. Governador do Distrito
Autónomo, Aniceto dos Santos, saudado pelas crianças das escolas que lhe
ofereceram ﬂores e pela assistência, á
frente da qual se via a Vereação com o
seu Presidente. Seguido pelos discursos do Sr. Presidente Carlos Bicudo de
Medeiros e pelo Sr. Padre Manuel dos
Reis Câmara, ouve-se as palavras do
Governador do Distrito Capitão Aniceto dos Santos, agradecendo pelo
convite a estar presente naquela que
será uma data que a Vila de Água de
Pau jamais irá esquecer, o feito da
grande obra útil e de dupla funcionalidade dos lavadouros e fontanário na
praceta do Paul. Dirigindo-se então em
direção ao fontenário exterior acompanhado pelo hino nacional, uma rapariga colocou uma talha, e o Chefe do
Distrito abriu o jorro de água que iria
servir aquele extremo da vila, pequeno
melhoramento que foi sempre em
todos os tempos motivo de júbilo popular.”
Nesta explicação, é recordado que,
“as lavadeiras e prontas nos seus locais
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de futuro quotidiano, no interior
junto aos lavadouros, entoaram
cantigas das mais ﬁnas notas
musicais possíveis, sinal este de
grande satisfação. E como é tradição, não existe festa ou ajuntamento algum nesta terra que
termine com o "balho ‘furado’.”
Adianta João Cabral que assim
foi o trabalho apresentado à população e forasteiros, sendo o
mais ﬁel daquela altura. “Para
quem assistiu, ﬁcou deliciado,
quem não esteve presente, ﬁcou
com pena. Posso dizer que da
nossa parte Associação "OS QUIRIDOS" correu como tínhamos
planeado, não fosse a preciosa
ajuda incansável por parte de algumas
pessoas que se dedicaram a esta
reconstituição histórica, o meu muito
obrigado. De igual modo a forma
exemplar e até bastante proﬁssional
para toda a ﬁguração do elenco deste
feito, não fosse essa entrega total não
seria o êxito alcançado. Um agradecimento especial também ao Grupo de
Cantares da Vila de água de Pau "Animadores do Divino" que desde logo
aceito este desaﬁo. Ao "Grupo Jovem
Pauense" pela sublime e exemplar
prestação. À nossa Comissão de Festa
N.S. dos Anjos com o seu precioso contributo. Agradecimentos à Câmara Municipal da Cidade de Lagoa pelo convite
e conﬁança do nosso trabalho e de
igual modo á nossa Junta de Freguesia
que tem contribuído pelo seu possível
apoio sendo sempre de extrema
importância. Foi com pesar a ausência
da nossa ﬁlarmónica "Fraternidade
Rural" que não podendo estar presente por motivo de serviço, tendo a
certeza que muito iria engrandecer
ainda mais este dia com a sua prestação. Falhas todos nós temos, somos
humanos, mas tendo sempre a capacidade de assumir os nossos erros para
sempre em conjunto com todos fazermos mais e melhor.
João Baganha Cabral deixou igualmente o agradecimento aos atores
convidados Elisa Sousa, Isabel Dias,
Ofélia Silva e Mário Sousa pela forma
exemplar e proﬁssional que desempenharam seus papéis, assim como a
todos que, direta ou indiretamente
contribuíram para que este dia fosse
mais um marco na história cultural da
Vila de Água de Pau”.
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Freguesia de Nª Sª do Rosário

João Arsénio da Silva
Nasceu: 15-03-1948
Faleceu: 30-08-2018

Freguesia de Nª Sª do Rosário

Judith da Costa Galego
Nasceu: 23-08-1935
Faleceu: 06-09-2018

Freguesia de Nª Sª do Rosário

Ricardo Jorge Vasconcelos Sam Bento
Nasceu: 16-09-1980
Faleceu: 16-09-2018

Vila de Água de Pau

João Manuel Costa Domingos
Nasceu: 22-02-1944
Faleceu: 04-09-2018

Vila de Água de Pau

Susete Maria de Medeiros Franco
Nasceu: 29-03-1956
Faleceu: 07-09-2018

Freguesia de Santa Cruz
Mário Jorge Faria Tavares
Nasceu: 27-11-1964
Faleceu: 15-09-2018

Freguesia do Cabouco

José Duarte Soares da Costa
Nasceu: 18-06-1955
Faleceu: 13-09-2018

Freguesia do Cabouco

Fernando Tavares Raposo
Nasceu: 16-01-1958
Faleceu: 15-09-2018

Lugar da Atalhada (Nª Sª do Rosário)

Maria dos Anjos Cabral
Nasceu: 21-10-1937
Faleceu: 18-09-2018

da internet em:
http://diariodalagoa.com
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Mais conteúdos aqui.
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HORÓSCOPO DE OUTUBRO
Carneiro (21/3 a 20/4)

A vida afetiva protegida pode
trazer-lhe estabilidade, através de uma
nova relação agradável e excitante. Uma
viagem pode criar oportunidades.
A nível proﬁssional aproveite a sua
simpatia e a capacidade de comunicação
para fazer contatos proveitosos no plano
ﬁnanceiro.

A vida afetiva reﬂete a sua faceta
mais sensível e sentirá necessidade de partilhar sentimentos no seio da família ou
através do meio social.
A nível proﬁssional procure compreender a posição das pessoas circundantes e aproveite este período indicado para
fazer acordos.

A vida afetiva favorecida tem a
possibilidade de resolver problemas pendentes e a paixão será um elemento dominante durante este ciclo.
A nível proﬁssional a área ﬁnanceira está favorecida e com o apoio de
certas ﬁguras peculiares vai trilhar um rumo
de sucesso na carreira.

A vida afetiva permite-lhe estabelecer relações mais profundas, baseadas no
diálogo capaz de esclarecer questões anteriormente desvalorizadas.
A nível proﬁssional, durante este
período, o seu raciocínio estará fortalecido
e poderá aproveitar para desenvolver
assuntos exigentes.

A vida afetiva passa por uma fase
de análise profunda. O momento é excelente para clariﬁcar diﬁculdades, com tolerância e sabedoria.
A nível proﬁssional modere a
comunicação das suas ideias, procure argumentos rigorosos e encare as ideias dos
outros com ﬂexibilidade.

A vida afetiva atravessa um bom
momento para fazer deslocações e conhecer pessoas que possam apoiar a realização
dos seus sonhos.
A nível proﬁssional aproveite a
conjuntura positiva para reorganizar o seu
quotidiano e tomar iniciativas. O setor
imobiliário está protegido.

A vida afetiva pode ser reconstruida nesta fase de reestruturação imposta
pelo Saturno. É o momento certo para
regenerar a sua intimidade.
A nível proﬁssional tente deﬁnir o
seu futuro, estabeleça objetivos e aproveite
para organizar assuntos legais. Pode surgir
uma viagem.

A vida afetiva apresenta uma estabilidade sustentada no mútuo crescimento
de ambos os elementos do par. Manifeste a
sua nobreza de caráter.
A nível proﬁssional podem surgir
problemas antigos, desagradáveis. Evite
reagir impulsivamente e procure adotar
uma atitude muito paciente.

A vida afetiva deve ser desenvolvida sem rotinas, nem preconceitos.
O mútuo conhecimento do par assegura
estabilidade e serenidade.
A nível proﬁssional, repentinamente, poderá receber convites, novidades
e propostas que fomentam crescimento.
Período de ação e liberdade.

A vida afetiva dinâmica atrai
amizades especiais, viagens e eventos
essenciais para a sua evolução pessoal.
Período de crescimento.
A nível proﬁssional pode contar
com grandes progressos, novas oportunidades e muitos êxitos, conseguidos com
apoios repentinos.

A vida afetiva evidencia o seu conforto emocional que possibilita-lhe expressar todo o seu romantismo e a sua
capacidade de sedução.
A nível proﬁssional aproveite os
eventos sociais para conviver e adquirir
conhecimentos, estabelecendo novos
contatos úteis para o futuro.

Gémeos (22/5 a 21/6)

Caranguejo (21/6 a 23/7)

Labirinto: Descubra o caminho correto.

Leão (24/7 a 23/8)

Virgem (24/8 a 23/9)

Soluções dos passatempos.

Balança (24/9 a 23/10)

A vida afetiva marca grandes
iniciativas, conquistas e aventuras apaixonantes. A intimidade está favorecida,
aproveite para namorar.
A nível proﬁssional sentirá uma
maior capacidade de ação e com o apoio
das pessoas certas vai certamente alcançar
as suas metas na 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)
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AJCOD promoveu 1º Campo de
Aperfeiçoamento Técnico
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Última

A época desportiva 2018/2019

da Associação Juvenil do Clube
Operário Desportivo arrancou com o
Campo de Aperfeiçoamento Técnico,
que decorreu de 3 a 7 de setembro,
sendo o palco das atividades desportivas o Complexo Desportivo de Água
de Pau.
A primeira edição do Campo contou com 30 atletas, com idades entre
os 8 e os 14 anos, tendo como objetivo a aprendizagem e consolidação
de comportamentos tático-técnicos

do Basquetebol, adequados e desaﬁantes aos vários níveis de desenvolvimento.
O ambiente contínuo de aprendizagem foi possibilitado pela dedicação dos atletas, assim como
pelo grupo de monitores e treinadores presente. De realçar a importância dos monitores, sendo estes
atletas do clube, foi-lhes possibilitado
acompanhar o processo de treino e
aprofundar conhecimentos basquetebolísticos, de interajuda e liderança.

No decorrer da semana, de forma
a equilibrar o empenho com o descanso necessário, diariamente decorreram momentos de convívio e
interação entre os participantes no
Complexo Desportivo, assim como
nas visitas à praia da Baixa d’Areia e
ao Porto da Caloura.
O início dos treinos na Associação
Juvenil do Clube Operário Desportivo, em todos os escalões de formação, decorreu a 24 de setembro.
DL/AJCOD

22 de setembro de 2018
- Para a Diana e Rúben -

É necessário que à paixão saibamos juntar o amor a

espera e toda a resistência: que à paixão saibamos juntar a
boa resiliência, sabedoria e sobretudo o ainda conjugável
verbo amar.

É necessário, sobretudo necessário, que não desespe-

rem na discussão efémera, que não bombeiem palavras
inacabadas.

Sobretudo necessário que, com sabedoria, se esmerem,
É necessário, Rúben e Diana, Diana e Rúben, que sejam

e que não durmam de costas voltadas.

felizes, que sejam como sempre foram até ao momento:
unidos, resilientes, persistentes, desde as raízes, é necessário, sobretudo necessário, que sejam exemplo.

Sobretudo necessário que dêem tempo para fermentar

aquilo que em setembro, tão bem, semearam: e hão-de
colher, com sabedoria e mérito, os frutos que vocês,
somente vocês, cultivaram!
Júlio T. Oliveira

