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Orfeão de Nossa Senhora do
Rosário celebra este ano o
seu 20º aniversário

“A missão do Orfeão é de fazer a animação das celebrações litúrgicas da paróquia.
Há também a componente profana, que também nos dá muito prazer fazer”.
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As Igrejas do

Concelho de Lagoa

- Rosário -Página 03

Bispo D. João Lavrador
em visita pastoral à
Ouvidoria de Lagoa
Foto: DL

A visita Pastoral decorreu entre 6 e 16 de
janeiro. Segundo D. João, tratou-se de uma
visita assente no propósito para a Evangelização.
Pub.
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Oferta de alojamento na
Lagoa aumenta em junho
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CDEAP promove a Vila
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Natal na EB 2, 3 Padre João José do Amaral
Mercadinho de Natal

À semelhança dos últimos

No dia 13 de dezem-

bro, o Pavilhão Central
da EB 2,3 Padre João José
do Amaral serviu de
palco para a Cantata de
Natal.
Ensaiados pelos docentes de Educação Musical,

os alunos que frequentam o Clube de Música,
alunos do Programa Ocupacional e das turmas do
3.º e 4.º ano da E B1/JI
Dr. Francisco Carreiro da
Costa, proporcionaram
aos presentes momentos
de muita alegria.

Natal E.B.1/J.I. Dr. José Pereira Botelho
No dia 14 de dezembro, para encerrar com

entusiasmo e boa disposição o primeiro período,
a EB1/JI José Pereira Botelho realizou a sua festa
de Natal, que contou com a participação de toda
a comunidade educativa. Foi uma manhã muita
animada, com muita cor, alegria, música e corações cheios de amor.
Muito obrigada a todos os que não deixaram
de estar no cineteatro Lagoense, para grande
alegria dos mais pequenos.

Ida ao teatro

neiro, cerca de 220 crianças do
Jardim de Infância da EBI de
Lagoa, assistiram, no Cineteatro Lagoense Francisco d`Amaral Almeida, à peça de Teatro
“O Mercador de coisa
nenhuma”, realizada pelo
grupo de teatro da Associação
Cultural “Porta 27”, vindo do
Porto.
A atividade foi organizada
pelo Departamento Curricular
de Educação Pré-escolar e
visava proporcionar momentos
de diversão e convívio entre
todas as crianças do Jardim de
Infância assim como dar-lhes a

Uma leitura natalícia recheada de histórias
do passado

pação, não apenas dos alunos do segundo ciclo,
mas também de turmas do primeiro ciclo e até
dos alunos do Clube de Francês da ESL.

Cantata de Natal

No passado dia 9 de ja-

Memórias de Natal com o 4.ºI

oportunidade de apreciar a
arte dramática, desenvolvendo
a espontaneidade e a criatividade dramática individual.
O evento foi do agrado de
adultos e crianças, oferecendo
momentos lúdicos, de boa-disposição e de interação entre os
atores e o público. As crianças
puderam experienciar algumas
emoções e sentimentos,
desenvolvendo a sua
sensibilidade
ao
mesmo tempo que
enriqueceram a sua
formação cultural e
pessoal. Foi uma
atividade muito esti-

mulante auditiva e visualmente, sendo considerada
uma mais-valia para todos,
pois nem todas as famílias têm
a oportunidade de proporcionar às crianças o acesso à Arte
e à Cultura.
Departamento Curricular de
Educação Pré-escolar

Engana-se quem pensa que o Pai

Natal tem uma única história. Esta
ﬁgura emblemática da quadra mais
esperada do ano continua a fascinar e
a surpreender grandes e pequenos
pelas inúmeras narrativas a que
está associada. Nem sempre tradicionais.
É o caso da história partilhada
com o 4.ºI, na última semana de
aulas do 1.º período, na rubrica
“Hora do conto” dinamizada pela
Biblioteca Escolar. O Pai Natal que
não comia Queijo ou O Pai Natal
das Memórias, de Isabel Zambujal,
desvendou a estes alunos a importância do passado e da invulgaridade dos
presentes que matam saudades. Presentes que, não sendo trotinetes nem
consolas, têm o poder de despertar
recordações antigas: uma declaração
de amor esquecida, um candeeiro de

bebé, o primeiro dente de leite a cair e
outros mais.
Curiosos e muito participativos, os
alunos do 4.º I descobriram, nesta sessão, alguns destes “presentes-momentos” escondidos pela equipa da
biblioteca em caixinhas coloridas de

vários tamanhos. E, como verdadeiras
personagens do conto, deram voz aos
desejos natalícios dos habitantes do
n.º 4 da Rua das Papoilas e conheceram um Pai Natal muito diferente do
habitual: pequenino, muito guloso e

sem dentes.
“Recuo no tempo para registar o
passado das pessoas e oferecer-lhes
momentos em que foram felizes” explica o pequeno Pai Natal saído do açucareiro no início da aventura. E foi isso
mesmo que fez com estes ﬁnalistas do
1.º ciclo que adoram livros: levouos numa viagem através destes últimos quatro anos de escola e
pô-los a relatar, à semelhança do
que acontece na história contada,
algumas das memórias alegres
que viveram com a sua turma…
uma peça de teatro, uma festa surpresa de aniversário para a professora e outras relíquias da sua
história escolar.
Porque o Natal também é isto: reconhecer marcos, valorizar experiências, partilhar o prazer de ler!
A equipa da Biblioteca Escolar

Fotos: EBI AP

anos, teve lugar, no dia 12 de
dezembro, no Pavilhão Central
da Escola, um Mercadinho de
Natal. Foi uma manhã animada
em que alunos e familiares,
professores e funcionários venderam e compraram diversos
produtos, sobretudo alusivos ao Natal, muitas
vezes produzidos pelos próprios.
Este ano, o mercadinho contou com a partici-

Fotos: EBIL
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O Clube de Geocaching da Es-

cola Secundária de Lagoa tem
construído, nos últimos dois anos,
caches temáticas, com importância histórica, cultural, cientíﬁca e
educativa, para o Concelho de
Lagoa. Estas caches encontram-se
devidamente assinaladas nos “placards turísticos”, da responsabilidade da Câmara Municipal de
Lagoa, existentes em locais de preceito deste concelho, bem como
nos “panﬂetos informativos” disponibilizados pela edilidade.Como
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Caches temáticas na Lagoa

geocaches culturais foram construídas as caches: “Cerâmica da
Lagoa” – GC7EXV3; “Os Bonecreiros da Lagoa” – GC7H0F2 e “O antigo Forno de Cal” – GC80BMR.
Como caches “históricas” foram
produzidas as caches: “Lagoa
Stage” – GC7EXTT; “Luso” –
GC7RBJF; e “Clube Náutico da
Lagoa” – GC7Z7ZP. Relativamente
ao tema “Ciência”, foram elaboradas as caches: “Nonagon” –
GC7ZJKW; “Casa dos Vulcões –
OVGA” – GC811HP e “ExpoLab” –
GC7R7WC. Relacionadas com

“Educação” foram publicadas as caches: “Clube
de Geocaching ESL” –
GC80T2X e “Geocaching
na Lagoa” – GC7DHFB e
relativas a “Religião”
foram disponibilizadas as
caches: “Casa do Romeiro” – GC7EXV8 e
“Nossa Senhora” –
GC7RH1C. Neste momento encontram-se em
ﬁnal de produção as caches “Convento dos Frades”, “Tenda do Ferreiro
Ferrador”, bem como
outras caches de interesse para o concelho.
O clube identiﬁca-se
no Geocaching como
“ClubedeGeocachingESL”, podendo ser contatado
através do E-mail: clubedegeocachingesl@gmail.com ou através da

elevação a paróquia do lugar do
Porto dos Carneiros, servindo, portanto, a dita ermida como igreja
paroquial e tornando-se independente da igreja de Santa Cruz. 2
Em visita de 26 de outubro de
1602, D. Jerónimo Teixeira Cabral
considera que os melhoramentos
realizados na igreja, a conselho do
Licenciado Manuel de Brito, vigário da matriz da Ribeira Grande,
aquando de visita datada de 25 de
setembro de 1596, não foram postos em prática.
O Licenciado Manuel de Brito ordenou “fazer uma capelinha no
lado norte da ermida, junto à
porta principal para a pia de baptizar, e no lado do sul um campanário para dois sinos e se faça a
capela de novo por estar arruinada e ser obra antiga, bem como
sacristia e armários e se acrescente seis côvados da porta principal para diante e se levantem as

paredes”, tudo
isto, crê-se, no
sentido de se fazerem melhorias
para que correspondesse a uma
verdadeira igreja
paroquial. 3
Assim, o bispo
D. Jerónimo Teixeira
Cabral
manda que se
faça igreja nova
no sítio onde estava a antiga, a
qual deverá ter
tamanho suﬁciente para que
todos os paroquianos se possam
acomodar – isto no início do séc.
XVII. Contudo, a construção desta
nova igreja, no lugar da antiga ermida, ﬁcou envolta em vários atrasos e problemas, sabendo-se que
Simão da Costa Rezende, a 26 de
janeiro de 1675, considera que a
igreja construída é limitada para o
povo, assim como está muito daniﬁcada e o adro arruinado.4
As mesmas considerações são
dadas por D. António Vieira Leitão,
na sua visita de 10 de março de
1699, sendo que, igualmente em
1726, João de Sousa Freire aﬁrma
que a capela-mor está com alguma ruína, realça a indecência da
sacristia e diz-nos que “a torre está
principiada e necessita levantar-se
ao menos quinze ou dezasseis palmos, fazer as sineiras e fechá-la
por cima com o seu zimbório”. 5
Em 1732, o licenciado André Tavares Raposo aﬁrma, sabe-se, que

Foto: DR
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página do Facebook: “Clube Geocaching ESL”.

Luis Filipe Machado e
Marco Pereira

Foto: DR

A edificação da atual Igreja de Nossa Senhora do Rosário

Sabe-se que Álvaro Lopes do

Vulcão ediﬁcou uma ermida, a
ermida de Santa Maria do Rosário,
no antigo lugar do Porto dos Carneiros, exatamente disposta onde
hoje se encontra a igreja paroquial, tendo escrito, em testamento datado de 17 de maio de
1543, que a dita ermida fora ediﬁcada por ele, querendo ser nela
sepultado. 1
Álvaro Lopes do Vulcão vem referenciado como um dos ilustres
na obra do padre João José Tavares, tendo vindo da ilha da
Madeira. Casou com Mércia
Afonso, ﬁlha de Francisco Anes da
Praia, de Vila Franca do Campo,
homem muito honrado e rico.
Por alvará régio de 5 de abril de
1593, e carta do bispo D. Manuel
de Gouveia, datada de 27 de
setembro de 1593, a ermida foi
elevada a paróquia, aquando da

o campanário está arruinado e
incapaz de ter sinos, sabendo-se
que, em 1743, a situação era igualmente insatisfatória, reclamandose, pelo estado deplorável em que
se encontrava o templo, a construção de outro. 6
Essa construção realizou-se por
iniciativa de Manuel Raposo da
Câmara, natural de Santa Cruz,
que, tomando posse como vigário
em dezembro de 1764, demoliu o
velho templo em 1765, sendo que,
em 1767, começaram as obras que
se prolongaram até abril de 1772. 7
Mas quem foi Manuel Raposo
da Câmara? Segundo consta, e
como já referi acima, era natural
de Santa Cruz, uma vez que a sua
família parece ter radicado na freguesia.
Tomou posse como vigário da
Igreja de Nossa Senhora do Rosário em dezembro de 1764. Sendo
necessário proceder à construção
de um novo templo – o actual em
honra de Nossa Senhora do Rosário –, procedeu à demolição do
antigo em 1765. Em janeiro de
1767, começaram as obras que se
prolongaram até abril de 1772,
tendo sido a nova igreja benzida,
tal como a vemos hoje, pelo padre
Manuel Pacheco Raposo a 16 de
janeiro de 1773.
Há igualmente referência a um
padre Manuel Raposo da Câmara,
tesoureiro também da Matriz de
Lagoa, que tomou a iniciativa de
angariar donativos para a túnica,
diadema de prata, cruz, andor e o
mais que foi necessário para que a
imagem de Nosso Senhor dos Pas-

sos, na Matriz de Lagoa, fosse exposta ao culto público.
Manuel Raposo da Câmara era
ﬁlho de Gonçalo da Câmara Bettencourt e da Morgada do Vulcão,
Joana Ataíde Corte Real. Devemos,
portanto, a Igreja de Nossa
Senhora do Rosário, tal como a
vemos hoje, a ele, a Manuel
Raposo da Câmara.
A 16 de janeiro de 1773, o padre
Manuel Pacheco Raposo, natural
da Ribeira Grande, benzeu a nova
igreja (que é a atual), para lá se
transladando o Santíssimo Sacramento.8
A 19 de junho de 1782, dá-se a
escritura de compra de umas
casas para em seu lugar se levantar a dita torre. As notas do padre
João José Tavares dizem-nos que a
12 de março de 1792 “se principiou o lavrar a pedra para a torre
do sino”, completando-se esta
tarefa a 7 de novembro de 1796,
tendo os sinos sido postos a 27 de
novembro de 1796, sendo cura o
padre João José de Sousa Correia.9
Júlio T. Oliveira

_________________________
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TAVARES, 1976, pp. 86
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NOTÍCIAS DA AMERICA

Fotos: DR

Por: RoberTo MedeirOs

Durante a semana de 13 a 20

de janeiro, o programa "Wheel of
Fortune" foi patrocinado por Portugal, Madeira e pelos Açores,
onde passaram imagens excelentes do nosso arquipélago.

Comunidades Lagoenses
27 milhões de Americanos viram a Louça da
Lagoa no WHEEL OF
FORTUNE PROGRAM
# Roda da Fortuna

Hoje, além
das Sete Cidades e das Furnas, foi a vez
da Louça da
Lagoa prestigiar o programa e os
Açores com a
visita
dos
apresentadores à Cerâmica Vieira na Lagoa, onde, de
resto, foram feitos os pratos promocionais do programa do Canal
de Televisão americano CBS.
Estive a acompanhar toda a semana o programa porque era
dirigido a Portugal e em particu-

lar pelo que mostravam e como
promoviam os Açores. Muito
bom investimento.
Ao contrario da RTP Internacional que não passa de um desastre
com tantos programas inúteis e
dispensáveis para quem esta
longe de Portugal e que o emigrante gostaria de ver o que se
faz ou acontece no seu Pais e
Terra Natal. Em vez disso, promovem e passam jogos inúteis que
deram na televisão portuguesa,
como o Joker, por exemplo, e outras asneiras monumentais que
não interessam para nada aos
emigrantes apesar de ter
sucesso em Portugal.

Lagoense Maria Lawton faz sucesso com
programa de culinária no PBS

Os lagoenses e a comunidade

portuguesa em geral está a assistir, desde 4 de janeiro, a um programa excelente de culinária num
canal americano de Rhode Island.
Tem sido de enorme sucesso, e
comenta-se entre os lagoenses, o
orgulho em ter gente do seu concelho a prestigiar Portugal e a en-

riquecer a gastronomia americana
com o seu contributo de emigrante. Trata-se da
“chef” Maria Lawton que nasceu na
rua Formosa, na
freguesia do Rosário e com seis anos emigrou com

sua família para os EUA.

Há muitos anos que eu já dizia isso…e hoje confirma-se

"Delegação de Artesãos
dos Açores nas Celebrações do Dia de Portugal
em Fall River há já
alguns anos"

Estes verdadeiros embaixa-

dores dos Açores promoveram a
região e os seus municípios com
o seu talento, empenhamento e
naturalmente com o seu artesanato. Quando alguém (...) um dia
perceber e acreditar que o mercado americano e canadiano é
que fará a diferença para a viabilidade do Turismo nos Açores, já
os artesãos do arquipélago, terão
sido considerados os pioneiros
desta iniciativa 20 anos antes dos
responsáveis desta região considerarem esta realidade. Eles são

os primeiros, os melhores e mais
responsáveis promotores dos
Açores, porque não dão prejuízo,
não precisam, nem de licenciatura, diploma ou cunha para
justiﬁcarem o motivo da sua deslocação, não recebem ajudas de
custo, e são sempre tão desejados, cada ano mais e mais...nas
várias cidades, escolas, universidades, galerias de arte e museus
de New Bedford, Fall River, Taunton, Providence, Cumberland,
Boston, Portsmouth, Dartmouth,
onde são anualmente solicitados
para darem verdadeiras aulas de
conhecimento empírico sobre a
herança cultural das nossas artes
e ofícios dos Açores. Todos os
anos passam na frente deles,
mais de 250 000 visitantes para

apreciarem os seus trabalhos e
fazerem-lhes perguntas sobre os
Açores. Portanto, foram eles que
começaram a promover a nossa
terra e a convidar a conhecê-la,
em diferentes lugares por onde
passaram e continuam a passar.
O meu papel junto destes artesãos, ao longo destes anos, (até
2009 ao serviço da Câmara M. de
Lagoa e a partir daí através da
Associação Mosaico) tem sido na
coordenação, busca de novos
mercados e parcerias para viabilizar anualmente novos projetos
com o propósito de levar, para
fora da região, artesãos e artesanato, de todos os municípios e de
todas as ilhas dos Açores.
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Rubéola

Dr. João Martins de Sousa
Delegado de Saúde de Lagoa

A rubéola é uma infeção viral,

que geralmente não é grave, e
aparece com maior incidência nas
crianças.
Os primeiros sintomas assemelham-se aos da gripe e manifestam-se através de febre, tosse,
secreção nasal, dores de garganta,
de cabeça e nas articulações, aparecem nódulos linfáticos clinicamente esta situação é designada
por adenomegálias. Depois, entre
3 a 5 dias surgem manchas vermelhas pequenas com inicio no rosto
e que progridem para o resto do
corpo.
É uma infeção muito contagiosa,
sendo transmissível pelo ar, através de gotículas ou aerossóis.
A fase de contágio compreende
os 7 dias que antecedem o início
do surgimento da exantema,
(manchinhas na pele) e 7 dias após
terem surgido.
O tratamento para rubéola reside no controlo dos sintomas da
doença com antipiréticos e analgésicos, para diminuir as dores e a
febre, repouso e hidratação. As
medidas de prevenção do contagio passam pelo isolamento do
doente. As roupas e objetos de
uso pessoal devem ser separados
até que a febre e as manchas desapareçam.
Rubéola durante a gravidez

Os sintomas da rubéola na grávida e nos bebés que foram contaminados após o nascimento são
os mesmos que os descritos anteriormente. Porém, quando a mãe
é infetada durante a gestação, o
bebé pode ser gravemente
afetado.
Todas as grávidas que tiveram
rubéola ou que ﬁzeram a vacina
tríplice viral, sem saberem que
estavam grávidas, devem realizar
os exames indicados pelo médico
para veriﬁcar a saúde e o desenvolvimento fetal. A exposição ao
vírus da rubéola durante a gravidez pode trazer graves consequências para o bebé.
As consequências da rubéola na
gravidez estão relacionadas à
rubéola congênita, que pode levar
ao aborto ou a graves malformações fetais como: surdez, cegueira,
catarata, microftalmia, glaucoma e
retinopatia problemas cardíacos,
lesões do sistema nervoso como
meningite crônica, retardo mental
microcefalia, púrpura, anemia
hemolítica, problemas hepáticos,
entre muitas outras.
A prevenção da rubéola é feita
através da vacinação.
A vacina protege contra três
tipos de doenças, a rubéola, o
sarampo e a parotidite mais
conhecida por papeira. Esta vacina
faz parte do plano nacional de
vacinação. As crianças deverão
receber duas doses da vacina contra o sarampo, papeira e rubéola,
os adultos podem também ser
vacinados.
As mulheres em idade fértil que
não tenham tido a doença devem
estar vacinadas com duas doses da
vacina conta a rubéola até, pelo
menos 3 meses antes de engravidarem.Nas mulheres grávidas a
vacina está contraindicada.
A prevenção contra esta doença
é possível graças á vacinação.
Vacine-se.
Vacine os seus ﬁlhos.
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Orfeão de Nossa Senhora do Rosário: a semente do padre
João Leite que germinou até aos dias de hoje

Algumas imagens de atuações do Orfeão de Nossa Senhora do Rosário, uma delas com a Banda Militar.

O Orfeão de Nossa Senhora do

Rosário, constituído em 1999, por
iniciativa do padre João Leite, surgiu, conta-nos Ana Cordeiro, presidente da Direção daquela
instituição, “depois de algumas
solicitações para irmos cantar a
um casamento ou festas desse
género”, sendo que “ele [o padre
João Leite] deu a ideia de que seria
bom nós formarmos um grupo e,
posteriormente, uma Direção”.
Em entrevista ao jornal Diário da
Lagoa, Ana Cordeiro adianta que a
missão do Orfeão de Nossa
Senhora do Rosário é a de fazer a
animação de todas as celebrações
litúrgicas da paróquia, sendo que,
sempre que a Igreja os chama, os
mesmos marcam presença com a
sua voz.
“Como cantar é rezar duas vezes,
ajuda as pessoas a meditar mais
um pouco sobre aquilo que estão
a fazer. Tirando isso, há a componente profana, que também nos
dá muito prazer fazer. O ano de
2018 foi um ano cheio dessas atividades, que nos dão também a
possibilidade de experimentar
também coisas diferentes, músicas
diferentes, de ampliarmos também o conhecimento. Há outra
parte aqui, também, que é o convívio: há pessoas que vêm aqui
todas as semanas, não só para
cantar, mas também para estarem,
para falarem, porque se criam
laços de amizade e de afeto entre
o grupo”.
No ano transato, 2018, destaque
para a formação musical, realizada
no início daquele ano, em que
foram transmitidas noções básicas
de música. Além da parte litúrgica,
sublinhe-se os concertos com a

Banda Militar “que exigiu que nós
tivéssemos um outro nível de preparação para os próprios concertos em si”.
“Há aqui gente”, refere Ana Cordeiro, “com alguma idade e que
nunca teve formação em línguas
estrangeiras. O concerto de Natal
foi todo em inglês. Eles começam
por reclamar um bocadinho, mas
depois acabam por chegar lá”.
Destaque igualmente para o intercâmbio realizado entre o Coro
e o Coral Polifónico do Oeste,
tendo o grupo se deslocado a Portugal Continental.
“Nós tivemos aí duas partes distintas: tivemos o privilégio de
poder cantar no Mosteiro da Batalha. Da parte da tarde, na freguesia do grupo que nos acolheu,
tivemos também a oportunidade
de fazer um repertório de música
regional e de levar e dar a conhecer um bocadinho do que é a
nossa cultura açoriana que é tão
rica também nessa parte”.
Ao longo da história, o gozo pela
participação na festa em honra de
Nossa Senhora de Rosário, sublinha Ana Cordeiro, está sempre
presente, referindo a presidente
da Direção do Orfeão de Nossa
Senhora do Rosário , que “houve
algumas peças que realmente nos
deu muito gozo em chegar ao ﬁm
com elas, pois após tanto trabalho
e tanta repetição conseguimos
fazê-las. São peças que nós sabemos, à partida, que são difíceis,
mas que, com muito trabalho, nós
conseguimos, e é sempre um gozo
chegar ao ﬁm e ver o trabalho
feito”.
Considerando que o padre João
Leite estaria orgulhoso do seu
Orfeão, Ana Cordeiro adianta que,

para o futuro, os projetos focamse principalmente no concerto de
outubro, “que nós temos em
mente”.
“Gostaríamos de poder fazer,
este ano, mais algum trabalho de
parceria com a Banda Militar, para
termos a oportunidade de experimentar outro tipo de música. Este
ano o Coro também tirou uma
dominga do Espírito Santo e
vamos ter essa vivência aqui também durante o ano. Para este ano,
devemos também receber o outro
coro fruto do intercâmbio e, a
médio-longo prazo, mais uma
saída não será coisa que seja posta
de parte”.
Assumindo que a falta de “massa
humana” é sobretudo o maior
obstáculo que o grupo enfrenta,
Ana Cordeiro confessa que a falta
elementos masculinos é um problema, estando a parte feminina
equilibrada.
“Uma das coisas mais difíceis é
nós termos gente que esteja disponível para cá estar, porque
implica um compromisso musical,
implica estar presente nos
ensaios: implica estarmos presentes”.
De referir, por último, que o Orfeão de Nossa Senhora do Rosário
é atualmente constituído por 35 a
40 membros, sendo que as mulheres predominam, estando o grupo
com as portas abertas a qualquer
um que goste de cantar, quer seja
do sexo feminino ou masculino.

O padre João Leite:
o “pai” do Orfeão
de Nossa Senhora do
Rosário

Nasceu a 19 de dezembro de
1928, na freguesia de Nossa
Senhora da Mãe de Deus, na
Povoação.
O seu pai era João Leite e a mãe
Germana da Conceição Raposo,
ambos naturais da Povoação.
Tinha como avós maternos Rodrigo Jacinto Raposo, natural da
Povoação, e Filomena da Conceição Raposo, também natural da
Povoação.
Como avós paternos tinha João
Jacinto Leite, natural do Brasil, e
Emília dos Anjos Leite, natural da
Povoação.
Foi para o Seminário de Angra
com 12 anos de idade, sendo considerado pelos seus professores
um aluno aplicado, trabalhador e
com boas notas. Foi ordenado
sacerdote a 30 de maio de 1954,
dia da Festa de Pentecostes, e celebrou a sua Missa Nova a 15 de
agosto, dia da Assunção de Nossa
Senhora, na Igreja Matriz da
Povoação.

Foi inicialmente colocado na paróquia de Nossa Senhora da Apresentação, Capelas, no ano de
1954. Seguiu-se a paróquia de
Nossa Senhora da Graça, no Faial
da Terra em 1956, a paróquia de
Nossa Senhora da Luz, nos Fenais
da Luz em 1972, e ﬁnalmente em
1979 foi colocado na paróquia de
Nossa Senhora do Rosário.
Esteve durante quase três décadas ao serviço da paróquia de
Nossa Senhora do Rosário, na
Lagoa, mais concretamente 27
anos. Em maio de 1979, celebrou
as suas bodas de prata sacerdotais
nesta igreja e em maio de 2004
celebrou as suas bodas de ouro,
tendo a paróquia preparado uma
grande celebração.
Em 2006, já muito cansado, voltou à sua terra natal, a Paróquia de
Nossa Senhora da Mãe de Deus, já
com alguns problemas de saúde
que se foram agravando.
Manteve conservada a Igreja e
foi com ele que foram colocados
dois vitrais em 2000 (com as imagens de Nossa Senhora do Rosário
e Sant’Ana) e foi fundado o Orfeão
de Nossa Senhora do Rosário.
Temos também obras de restauro
e conservação: o soalho, por
exemplo. A própria casa paroquial
foi toda renovada, pois estava
muito degradada.
Fundou o Centro Sócio-Cultural
de São Pedro, sendo o 1º presidente da Direção.
Era uma pessoa boa, caridosa e
um sacerdote entregue à sua vida
sacerdotal, não se desviando para
outras tarefas. Era encontrado diariamente diante do Santíssimo em
oração.
Faleceu na Povoação, a 3 de dezembro de 2017.
DL/JTO
Foto: DR
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Dom João Lavrador realizou, em janeiro último,
a sua Visita Pastoral à Ouvidoria de Lagoa

Algumas imagens da Visita Pastoral, que teve inicio com a receção ao Bispo na Matriz de Lagoa, em Santa Cruz.

Entre 6 e 16 de janeiro o Bispo

Fotos: DL/ DR

de Angra e Ilhas dos Açores esteve
em visita Pastoral à Ouvidoria da
Lagoa. Segundo Dom João Lavrador, a Igreja tem e quer estar de
mãos dadas com os que servem as
pessoas, colocando-se ao lado de
todos, mas oferecendo o Evangelho para fermentar esta cultura
digna do ser humano. Diz D. João
ser intenção de fazer a ligação da
palavra da Epifania com a realidade da vida da Igreja, onde destacou três realidades.
Primeiramente falou na encarnação de Jesus, que se fez um de
nós, sendo necessário que cada
um assim O veja. “Temos que ter
esta realidade desta vida divina
presente em todos nós porque
somos a imagem de Jesus”, realçou.
Num segundo aspeto, D. João

Lavrador falou na Epifania, na
manifestação. “Jesus veio para ser
conhecido e não para ser ignorado. Não só num contexto exterior. E quanta ignorância ainda
existe”, recordou.
O Bispo de Angra alertou para a
muita idolatria que ainda existe,
porque “Jesus ainda não se manifestou, ainda não deixamos que
Ele se manifestasse na nossa vida.
Ainda não tomou lugar pelo no
coração, nos afetos, na inteligência”.
Um terceiro aspeto tem a ver
com a universalidade. Segundo
recordou D. João Lavrador, “não
podemos reter Jesus para nós,
mas temos o dever de O colocar
presente como o Salvador para
todas as pessoas, para além das
fronteiras da própria Igreja, da
comunidade, e por isso um testemunho autêntico e verdadeiro”.

D. João também se encontrou com alguns empresários.

Dada a extensão da Diocese,
estes são três temas que ajudam a
perceber o que deve ser a visita
pastoral, havendo a necessidade
de chegar a todos. Dom João
Lavrador diz que esta deve ser de
experiência. Segundo adiantou em
entrevista ao Jornal Diário da
Lagoa, foram dias de diálogo sobre
o que é e deve ser a Igreja, como
está a comunidade, qual o seu
dinamismo.
No ﬁnal da visita, Dom João Lavrador adiantou que, a todos os
níveis, foi uma visita muito importante.
Em entrevista ao nosso jornal,
confessou que o que conta é dar
uma palavra de reconhecimento
do trabalho que se vai realizando
e também apelar a todos para
que, em conjunto, “se possa construir uma sociedade mais justa,
mais fraterna, a construir mais a
dimensão de uma paz entre
todos”.
Dom João lavrador diz ter encontrado muito empreendedorismo na Lagoa, a todos os níveis,
e um sentido de otimismo muito
interessante, relevando este facto
com muito apreço, do que é a
vitalidade do concelho.
O Bispo de Angra e Ilhas recorda
que também teve a oportunidade
de contatar com as realidades
sociais, sobretudo das situações
de carência, onde diz que existe
uma melhoria, havendo mais emprego, melhor qualidade de vida,
“mas está-se longe de atingir o

patamar em que todos possam ter
a sua dignidade salvaguardada,
todos possam ter acesso ao trabalho e, sobretudo, criar uma cultura
de dignidade de trabalho, de
esforço, de escolaridade, da pessoa de se colocar num patamar de
reconhecer que a sociedade oferece ferramentas para uma vida
em dignidade”, referiu.
Para Dom João Lavrador, além
de todo o trabalho que tem sido
feito, em termos de assistência,
não chega, “é preciso repensar e
fazer mais, criar condições de
escolaridade, de promoção social,
de formação proﬁssional, (…), que
leve cada um a aproveitar os
meios que a sociedade dá, para
que, cada um possa crescer na sua
própria dignidade”.
No que toca à Igreja, Dom João
disse ter encontrado uma comunidade ativa, com um núcleo bas-

Fotos: DL

tante grande de movimentos, mas
que ainda está muito centrada nas
devoções tradicionais, havendo
um desaﬁo muito grande, ou seja,
“sem deixar o seu contexto, tem
de estar no sentido formativo e de
renovação permanente, assumindo a sua participação comunitária”.
Neste âmbito, o Bispo de Angra
e Ilhas adiantou que há um
decréscimo muito grande na prática religiosa dominical, não sendo
próprio dos Açores, que é tida
como uma região com esta prática
elevada, o que não está a acontecer. Acredita Dom João Lavrador
que as ondas secularistas da sociedade estão a atingir os Açores, no
sentido duma vida pautada pelo
individualismo que também está a
atingir a região.
(continua página 09)

Fotos: DR/ DL
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Para o Bispo de Angra e Ilhas, a comunidade necessita
de ter uma participação mais ativa na Igreja
Dom João Lavrador admite que

os açorianos são boas pessoas,
acolhem muito bem, mas depois
não têm a apetência e não se sentem obrigadas a uma participação
comunitária, o que leva à deﬁciência da centralidade que a Eucaristia deve ter na vida dos Cristãos.
É neste sentido que se tem que
caminhar, acreditando que é preciso muita formação neste âmbito.
“Tenho deixado este apelo em
todas as comunidades que vou
passando, porque o Cristão hoje,
dado o contexto social atual, dada
a degradação permanente da
vivência da fé cristã, tem de ser
colmatada com uma formação ao
nível paroquial e sobretudo ao
nível de Ouvidoria” adianta o
Bispo.
Neste sentido, Dom João Lavrador vê com bons olhos o trabalho
que tem sido feito as chamadas
“Escolas de Formação Cristã”, ao
nível de Ouvidoria.
Em relação ao movimento da
Catequese, o Bispo de Angra e
Ilhas diz ser um movimento fundamental e tem que ser cada vez
mais incentivado, mas está também a passar por um desaﬁo
muito grande, que tem a haver,
não só com a catequese, ligada à
Paróquia e ao catequista, mas tem
que ter uma incidência na família
e na comunidade cristã. “Estes
quatro intervenientes, ou seja, o
catequisando, a catequista, a

Na sua passagem pela Lagoa, Dom João Lavrador visitou alguns doentes das paróquias da Ouvidoria.

comunidade e a família, têm de
estar todos interessados na catequese, caso contrário corre-se um
grande risco, porque a família não
secunda a catequese, e a comunidade por vezes está alheia à catequese, ﬁcando só no catequista e
no catequisando”.
Para o Bispo esta é uma situação
que se ultrapassa, apelando as famílias que tem responsabilidade,
porque a educação das crianças
está na família, e esta tem que
acompanhar também na sua formação Cristã.
Dom João Lavrador faz um balanço muito positivo da sua visita
Pastoral, realçando alguns pontos,
que considera como desaﬁos para

caminhar em frente olhando o
futuro.
Por seu turno, para o Ouvidor da
Lagoa, a visita foi um momento
especial de graça para as comunidades ao receber o Bispo D. João,
sendo o dom da sua presença,
motivo de alegria, conforto espiritual para todos e um momento
oportuno para sentir e viver o pulsar cristãos das gentes das sete comunidades
paroquiais
da
ouvidoria.
Para o Pe. João Furtado, “esta foi
uma ocasião singular para expressar a comunhão fraterna entre
todos”.
Segundo recordou, “a visita pastoral é também um momento

especial em que todos serão conﬁrmados no Espírito Santo, na fé e
no amor, a Jesus Cristo”.
Foram onze dias onde o Bispo de
Angra e Ilhas dos Açores teve a
oportunidade de conhecer movimentos eclesiais, instituições, grupos, escolas, associações de caris
social, cultural e civil, empresas,
(…) familiarizando-se assim com os
problemas e modo de viver das
gentes da Lagoa.
A Ouvidoria da Lagoa tem quase
34 anos se existência, tendo sido
criada a de 8 de abril de 1985,
sendo o primeiro Ouvidor o Padre
Agostinho Inácio Machado. Atualmente conta oito sacerdotes, servindo as cerca de 18626 pessoas

Fotos: DR/ DL

(dados de 2011) que fazem parte
da ouvidoria que vai desde a
Ribeira Chã ao Livramento. Uma
Ouvidoria que conta ainda com
cinco sacerdotes naturais da Lagoa
a servir outras paróquias, e dois
seminaristas.
Em termos da Catequese, na Ouvidoria de Lagoa estão cerca de
1700 crianças, sendo orientadas
por 161 catequistas.
De salientar que Dom João Lavrador é o 39º Bispo de Angra e
Ilhas dos Açores, tendo sucedido
Dom António Sousa Braga em
2015.

Foram vários os encontros que o Bispo de Angra e Ilhas realizou, passando pelas escolas, associações, assim como instituições públicas.

DL

Fotos: DL/ DR
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Clube Desportivo Escolar de Água de Pau promove
atividades desportivas e recreativas para a comunidade

A natação é uma das modalidades com maior visibilidade do Clube Desportivo Escolar de Água de Pau.

O Clube Desportivo Escolar de

Água de Pau (CDEAP) é, atualmente, uma associação sem ﬁns
lucrativos, com estatuto de utilidade pública, formada oﬁcialmente a 5 de maio de 2014. Foi
formado com o princípio de se
tentar, junto da comunidade da
Vila de Água de Pau, promover atividades desportivas e recreativas
além do futebol.
O jornal Diário da Lagoa esteve à
conversa com o presidente da
Direção do CDEAP, Pedro Pereira,
que declarou ao nosso jornal que,
antes do CDEAP, “na freguesia
existia apenas futebol e estes
jovens estavam ausentes de qualquer tipo de conhecimento de
outras modalidades. Quando foi
criado, foi criado pelos professores
no sentido de criarmos um clube
que pudesse alargar o leque de
atividades desportivas da comunidade, quer das crianças , quer dos
jovens, quer dos adultos”.
É, assim, atualmente, um clube
eclético, composto por onze
modalidades em funcionamento,
em que, no entender do professor
Pedro Pereira, as mais visíveis
serão, por ventura, o atletismo, o
voleibol, a natação, o badmínton
e as atividades físicas no Centro
Comunitário, em Água de Pau.
“No badmínton, o ano passado,
fomos o único clube da Lagoa a
ter badmínton. No voleibol, somos
a única equipa da Lagoa que tem
mais de 80 atletas, sendo que estamos espalhados no concelho
todo. Trabalhamos no Cabouco,

trabalhamos no bairro, trabalhamos em Santa Cruz. Temos a
escola de voleibol espalhada pelo
concelho da Lagoa. Atletismo:
temos a nossa sede aqui [Água de
Pau] e trabalhamos aqui”, destaca
Pedro Pereira ao nosso jornal.
A Escola de Atletismo, reﬁra-se,
tem cerca de 70 e poucos atletas.
Neste momento, é a modalidade
que, em termos de resultados desportivos, apresenta mais resultados, sendo a segunda maior
equipa de São Miguel e a maior
equipa do concelho de Lagoa.
Logo na primeira época desportiva destaque para o título regional na disciplina de velocidade no
escalão de iniciados masculinos
pelo atleta Rodrigo Borges, que
resultou na primeira participação
na maior prova nacional ao nível
da formação do atletismo em
representação dos Açores. Na
mesma época, também a nível
regional, apresentaram um vicecampeão de corta-mato de juvenis
masculinos pelo atleta Gonçalo
Almeida. Em termos locais, os
atletas acima já mencionados, nos
campeonatos oﬁciais da Associação de Atletismo de São Miguel,
trouxeram para Água de Pau o
título de velocidade e de provas
combinadas no escalão de iniciados masculinos e de corta-mato
no escalão de juvenis masculinos,
respetivamente.
Já na segunda época desportiva,
2017/2018, os atletas do CDEAP
superaram os resultados do ano
anterior. A nível regional, no escalão de infantis femininos, a atleta

Inês Pacheco obteve o título na
prova de salto em altura e no
escalão de juvenis femininos a
atleta Marta Furtado o título de
estafetas 4x100m juvenis femininos, o que culminou em mais uma
participação no Torneio Nacional
de Olímpico Jovem, uma repetição
do ano anterior.
Salienta-se também o 3º lugar
obtido na prova de triatlo técnico
e 60metros barreiras no escalão
de infantis femininos pela mesma
atleta Inês Pacheco e o 3º lugar na
prova de salto em altura juvenis
femininos pela atleta Marta Furtado.
Nas competições oﬁciais internas, foram inúmeros os títulos
obtidos ao nível de ilha, destacando-se os seguintes: triatlo técnico, 60 metros barreiras e salto
em altura no escalão de infantis
femininos pela atleta Inês

Fotos: CDEAP

Pacheco, havendo ainda os 1000
metros no escalão de benjamins
femininos pela atleta Fabiana
Machado.
Na época que agora decorre, no
cenário regional já contaram com
várias presenças no pódio no campeonato de Juvenis de Inverno:
2°lugar na prova de salto em altura
de feminino pela atleta Inês
Pacheco; 2°lugar na estafeta
4x100metros femininos pelas atletas Inês Pacheco e Marta Furtado;
3° lugar na prova de lançamento
do peso pela atleta Natália Medeiros; 3° lugar na estafeta 4x100
metros masculinos pelos atletas
Miguel Bento e Rodolfo Ponte.
Localmente, a equipa já conta
até ao momento com o título de
salto em altura em sala no escalão
de infantis masculinos pelo atleta
Danny Tavares.
Releva-se também, ao longo des-

tes três anos, o elevado número
de presenças no pódio em provas
de estrada e corta-mato pertencentes ao calendário oﬁcial de
provas da Associação de Atletismo
de São Miguel.
“Temos vários campeões regionais e vice-campeões regionais
nas várias áreas, desde o cortamato, velocidade, salto em altura,
estafetas. Inclusive, já tivemos
atletas a participar na seleção Açores. Apesar da escola [de Atletismo] estar centrada em Água de
Pau, a nossa atividade não se
estende apenas no centro de Água
de Pau. Por exemplo, esses miúdos de atletismo treinam no Complexo Desportivo das Laranjeiras e
trabalham na Secundária de Vila
Franca”, sublinha o presidente do
Clube Desportivo Escolar de Água
de Pau.
(cont. pág. 11)
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CDEAP é composto atualmente por onze modalidades

Outra das modalidades em destaque no CDEAP é o atletismo.

Ao nível da Natação, a Escola de
Natação, sediada em Água de Pau,
possui cerca de 70 atletas dos 3
aos 12 anos, havendo depois os
chamados quadros competitivos,
que é a equipa mais avançada da
modalidade, e que trabalha na piscina das Laranjeiras e na piscina de
Rabo de Peixe, destacando, Pedro
Pereira, que esta é “uma equipa
que está a trabalhar ao nível de
uma equipa de primeira divisão.
Eles trabalham 10 horas semanais
e têm treinos bi-diários”.
“Com a estrutura que montámos

este ano, porque acreditamos que
este é um projeto que vai colocar
a natação no plano nacional, uma
vez que os resultados são tão evidentes, nós conseguimos colocar
já 7 atletas no campeonato regional de categorias, tendo os mesmos de realizar mínimos de acesso
a essa prova”.
Com 55 atletas em competição –
quadro local e regional -, em
março, a equipa de absolutos, dos
13 anos aos 18, irá ao campeonato
de categorias e a equipa mais
nova, de cadetes, irá ao Faial.

“No panorama regional, o projeto de futuro é conquistar campeões regionais apesar de no
último campeonato de clubes
regional já termos trazido duas
pratas a uma bronze, com apenas
um mês e meio de treinos. Agora,
o objetivo é trazermos o máximo
de medalhas possível nesses campeonatos e começar a participar
no campeonato nacional”.
Considera que “em Água de Pau
se está a construir uma coisa que
mentalmente para os miúdos ou
para um pai era impossível: pôr

Foto: CML

Lagoa recebe Taça do Mundo
de Veteranos em futebol

A Cidade de Lagoa vai ser palco da Taça

do Mundo de Veteranos 2019, a decorrer
entre 7 e 10 de fevereiro. Trata-se de um
torneio de futebol de 11, no qual irão participar 12 equipas de Portugal e Espanha.
Entre as equipas participantes, destaque
para a presença da equia espanhola Real
Sociedad Club de Fútbol. Do continente
participam os veteranos do Vitória Futebol
Clube; Estrela de Santo André; São Roque
(Aveiro); CA Oviedo e Real Sport Clube.
Dos Açores, referência para a participação
de seis equipas, nomeadamente os veteranos do Clube Operário Desportivo; Santiago
FC, Desportivo de São Roque; Vitória Pico

Fotos: CDEAP

da Pedra; CU Micaelense e Maia Clube
dos Açores.
Os jogos irão-se
disputar nos campos
João Gualberto Borges Arruda na Lagoa
e Mestre José Leste
em Água de Pau.
De salientar que
no dia 7 de fevereiro, decorrerá a
acreditação e apresentação do evento,
enquanto que, na sexta-feira, dia 8, durante
todo o dia, terá lugar a fase de grupos,
sendo que no sábado, dia 9, decorrerão, ao
longo do dia, as fases ﬁnais. No domingo,
dia 10 de fevereiro, pela manhã, entre as
09h e as 13h, terão lugar as ﬁnais do torneio, seguidas da entrega dos prémios.
Recorde-se que este é um evento que tem
a organização da Catchawards, empresa sediada em Lisboa, ligada à organização de
eventos desportivos e logística desportiva,
e que conta com o apoio da Câmara Municipal de Lagoa e da Associação de Futebol
de Ponta Delgada.
DL

uma miúda de treze anos a levantar-se às cinco e meia da manhã
para sair de casa às seis, para se
meter numa carrinha para ir treinar e voltar a estar na escola às
oito e meia da manhã, o que, na
vila de Água de Pau, na freguesia
de Água de Pau, era impensável. E
isso está a ser feito. Não existe
mais nenhuma equipa a fazer
isto”, admite Pedro Pereira.
“O CDEAP para nós é importante
no seio da escola, da comunidade,
porque permite que muitos jovens
sejam retirados de alguns problemas e esse é um papel que passa
por nós”, acrescentando que “se
tu pedires para um pai acompanhar um miúdo, agora já começam, mas tem sido um trabalho
nosso. Dizer a um pai para vir a um
treino levar um menino, inicialmente era estranho. Agora já
começa. Aquilo que os miúdos
vivem, em termos de regras, de
valores, que são instruídos, dados
ou ensinados dentro dos clubes
são de uma relevância muito
grande”.
Diz-nos, Pedro Pereira, que “o
desporto moldou-me muito como
pessoa: saber competir, saber lidar
com muitas circunstâncias de
adversidade, saber lidar com a
frustração. São coisas que o desporto consegue transmitir”.

Relativamente a perspetivas de
futuro, as mesmas prendem-se
com a missão de se tornarem “um
dos maiores clubes dos Açores”.
“O mais difícil é a mentalidade
das pessoas: o mais difícil é as pessoas entenderem que o desporto
é das coisas mais gratiﬁcantes que
nós temos. Um atleta não tem de
ser campeão regional ou campeão
nacional. Um atleta tem que ser
um jovem, bem formado, bem
estruturado para que seja um
homem melhor. Ao termos um
atleta agora vamos ganhar uma
vida futura”.
A terminar, Pedro Pereira adiantou ao nosso jornal que no próximo dia 10 de fevereiro o Clube
Desportivo Escola de Água de Pau
irá organizar, mais uma vez, a Corrida de Água de Pau, sendo que,
no entender do presidente da
Direção daquela instituição,
“vamos pôr a freguesia mais uma
vez no mapa, sem grandes investimentos, sem grandes alaridos,
tendo cerca de 200 atletas a fazer
uma prova de campeonato de
estrada de São Miguel”.
DL/JTO

Câmara apoia projeto “Sentir
a liberdade com o futebol”
A Presidente da Câmara

Municipal de Lagoa entregou, simbolicamente, um
cheque de 1500,00€ ao projeto solidário da Associação
de Futebol de Ponta Delgada, “Sentir a liberdade
com o futebol”.
Para a edil lagoense este é
um projeto pioneiro e digno
de apoio, pelo seu cariz solidário de dotar o polidesportivo do Estabelecimento
Prisional de Ponta Delgada
de um relvado sintético
para a prática qualitativa do
futebol entre os reclusos,
dado que o polidesportivo
que dispõem não apresenta
condições para esta prática
desportiva.
Para além disso, esta iniciativa, além de ser um incentivo à prática desportiva
é, simultaneamente, uma
forma de convívio, de desenvolvimento do equilíbrio
físico e mental e da imple-

mentação de valores sociais
entre os reclusos, incutindolhes, através do futebol para
valores tão imprescindíveis
como o respeito, a lealdade
e o espírito de equipa, fundamentais para a sua reintegração social.
Para Ricardo Silva, coordenador do projeto solidário na AFPD, esta iniciativa
procura desenvolver valores
no processo de reintegração
social dos reclusos através
da prática do futebol, promovendo valores como a
humildade e espírito de
equipa. Com um orçamento
de 25.000€, a AFPD conta

com a colaboração dos clubes associados, municípios
e freguesias, IPSS, empresas, instituições bancárias e
publico em geral, tendo o
município de Lagoa sido a
primeira autarquia a responder aﬁrmativamente e
dando o exemplo que, segundo Ricardo Silva, “demonstra o empenho e
sensibilidade para as causas
sociais da Câmara de Lagoa,
acreditando que as restantes autarquias terão, também,
a
mesma
solidariedade e cooperação
com o projeto”.
Foto: CML
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Faleceu o padre
Félix Tavares Correia

LOCAL / NECROLOGIA

Vila de Água de Pau
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Vila de Água de Pau

Carlos Fernando Rodrigues Medeiros
Nasceu: 13-08-1974
Faleceu: 25-12-2018

Carlos Alberto Sousa Rapouso
Idade: 58 anos
Faleceu: 03-01-2019

Freguesia de Santa Cruz

O padre Félix Tavares Cor-

reia, de 84 anos, faleceu esta
quarta-feira, dia 16 de janeiro,
segundo anunciou o Patriarcado de Lisboa.
Nascido a 22 de março de
1934, em Água de Pau, concelho de Lagoa, Açores, Félix Tavares Correia entrou no Seminário
de Santarém a 6 de novembro
de 1947, onde permaneceu até
ao ano 1950, passando despois
pelo Seminário de Almada e o

Seminário dos Olivais; foi ordenado sacerdote em 15 de
agosto de 1960.
O Patriarcado de Lisboa recorda, em comunicado, o trabalho desenvolvido pelo falecido
sacerdote, enquanto pároco,
durante mais de quatro décadas, bem como enquanto professor de Educação Moral e
Religiosa Católica e vigário da
Vigararia Cadaval-Bombarral.
DL/IA

Freguesia de Santa Cruz

Maria Beatriz Sousa de Lima
Nasceu: 14-07-1935
Faleceu: 26-12-2018

Maria Guilhermina
Nasceu: 11-09-1928
Faleceu: 16-01-2019

Freguesia de Santa Cruz

Freguesia de Santa Cruz

Lugar da Atalhada (NªSª do Rosário)

Lugar da Atalhada (NªSª do Rosário)

Carlos Gomes
Nasceu: 23-04-1941
Faleceu: 19-01-2019

José Francisco Melo Borges
Nasceu: 26-06-1949
Faleceu: 20-01-2019

David Pereira
Nasceu: 11-08-1944
Faleceu: 24-12-2018

Foto: DL

Lagoa recebeu o V Fórum da Rede de Autarquias Participativas

O Cineteatro Lagoense Francisco

D´Amaral Almeida, na Lagoa, recebeu o
V Fórum da Rede de Autarquias Participativas, numa parceria entre a Rede de
Autarquias Participativas – RAP e a
Câmara Municipal de Lagoa.
Segundo Cristina, a Lagoa, como anﬁtriã do evento, dará o seu contributo, no
âmbito daquilo que tem desenvolvido
em termos de democracia participativa
e que se tem concretizado sobretudo
através da implementação do Orçamento Participativo Jovem”.
A edil salientou ainda que, na Lagoa
“há grande abertura para o envolvimento dos cidadãos na vida do concelho, tendo em vista o compromisso de
aumentar a transparência da atividade
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autárquica, bem como o
nível de responsabilização
dos eleitos e da estrutura
municipal, no reforço da
democracia e no apoio ao
desenvolvimento comunitário, posicionando a
Lagoa como um concelho,
que oferece boas condições e simpliﬁcação da
vida aos seus munícipes,
através de uma gestão
pública transparente e participativa”.
Segundo recordou, a autarquia lagoense tem investido na democracia
participativa, nomeadamente com a implementação de sessões de Educação
Política e para a Cidadania, que incute
nas camadas mais jovens o interesse
pela cidadania ativa, assegurando a
construção de uma sociedade jovem
eminentemente democrática e, desde
2016, com o Orçamento Participativo
Jovem, que foi uma grande medida de
participação direta dos jovens na vida
pública do concelho.
Por seu turno, o Presidente da Rede
de Autarquias Participativas recordou
que acompanha toda a dinâmica que é
feita na Lagoa, autarquia que aﬁrma,
vive, e pratica o compromisso da rede,
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de uma democracia participativa, sendo
aliás um dos bons exemplos a nível
nacional.
José Manuel Ribeiro salientou que a
democracia participativa é tentar que
todos participem no jogo democrático,
sendo um dos objetivos do fórum o de
partilhar experiências e aprendizagens,
onde apelou ao não haver medo de
abrir a porta a novas experiências, porque o resultado ﬁnal será muito positivo
em prol do bem comum, onde se pratica o pluralismo.
O também autarca diz ser necessário
fazer com que todos possam participar
no jogo democrático, alertando para as
fragilidades e ameaças, onde existe
quem explora as falhas do sistema democrático, com desinformação e mentiras, e onde surgem as recentes fake
news.
José Manuel Ribeiro recordou ainda
que a rede está a aumentar, sendo
atualmente mais de 60 as autarquias
ligadas, ou seja, cerca de 20% do total
do pais, mas salienta ser preciso ir mais
longe. “Devemos ir mais longe no sentido de se perceber se estão todos
envolvidos”.
DL
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Fraçois Perrad
Nasceu: 02-01-1952
Faleceu: 06-01-2019

Freguesia de Nª Sª do Rosário

Aires Manuel Carvalho de Viveiros
Nasceu: 30-10-1946
Faleceu: 23-12-2018

Freguesia de Nª Sª do Rosário
António Pacheco
Idade: 26-12-1946
Faleceu: 19-12-2018

Freguesia do Cabouco

Armando Matos Almeida
Nasceu: 30-04-1952
Faleceu: 03-01-2019

Freguesia do Cabouco

Francisco Matos Renquinha
Nasceu: 06-03-1947
Faleceu: 13-01-2019

http://diariodalagoa.com
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PASSATEMPO / HORÓSCOPO

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

A vida afetiva está centrada no
seu lar, família e vida romântica. A altura é
ótima para organizar as tarefas domésticas
e as questões íntimas.
A nível proﬁssional esta poderá ser
uma ocasião apropriada para ultrapassar
problemas económicos, atuando com mais
organização.

A vida afetiva encontra-se em fase
de estruturação e serenamente começará
uma fase propícia para o estabelecimento
de uma relação vantajosa.
A nível proﬁssional procurará alargar os seus horizontes através de estudos
ou contatos, que poderão criar novas formas de poder ganhar dinheiro.

A vida afetiva reorganizada facilita-lhe a possibilidade de tratar da sua alimentação, projeção física e saúde, evitando
situações prejudiciais.
A nível proﬁssional, sentirá uma
maior clareza de pensamento e naturalmente vai desejar expor as suas opiniões
com mais abertura.

A vida afetiva marca um momento
adequado para proceder a uma análise
acerca dos aspetos da sua intimidade, descobrindo emoções ocultas.
A nível proﬁssional, poderão surgir
diﬁculdades ﬁnanceiras que colocam à
prova a sua capacidade de racionalmente
encontrar soluções válidas.

A vida afetiva reﬂete o seu novo
entusiasmo, positivismo e capacidade de
tomar iniciativas, proveniente a entrada do
Júpiter nesta Constelação.
A nível proﬁssional, poderá sentir
uma nova motivação e surgirão ideias extraordinárias para melhorar a carreira com
vantagens ﬁnanceiras.

A vida afetiva permite-lhe estabelecer uma relação amorosa na base do
mútuo respeito entre ambos os elementos
do par, evitando mágoas.
A nível proﬁssional atravessa um
período ideal para a realização de todo o
tipo de trabalhos que requeiram imaginação, fantasia e sensibilidade.

A vida afetiva precisa de ser analisada, de modo a descobrir aquilo de que
realmente necessita para evoluir em sintonia com a sua essência.
A nível proﬁssional busque começar algo de novo ou esclareça situações que
tem vindo a adiar, de maneira a trilhar um
rumo mais norteado.

A vida afetiva poderá estar mais
inclinada para a necessidade de elevar o
amor-próprio e crescer espiritualmente,
através de cursos adequados.
A nível proﬁssional dedicará mais
atenção à execução de algumas tarefas que
proporcionarão maior realização proﬁssional e reconhecimento.

A vida afetiva demonstra a sua coragem de apresentar as ideias livremente e
perceberá que começa a entrar numa
época realmente mais tranquila.
A nível proﬁssional, algumas bastante inovadoras podem obter apoios e
serem levadas à prática. Abre-se uma nova
etapa de crescimento.

A vida afetiva vivenciará o relacionamento apaixonado e marcado pelo impulso sexual, após reajustes indispensáveis
para o crescimento do par.
A nível proﬁssional abre-se um
novo período de melhorias ﬁnanceiras,
através de apoios essenciais para a concretização dos seus planos.

A vida afetiva depende da capacidade de comunicação, aceitação e compreensão de todos os intervenientes,
porque da discussão surgirá a luz.
A nível proﬁssional não tenha atitudes impulsivas adquirindo bens de que
não necessita e fazendo gastos supérﬂuos.
A felicidade é “ Ser”.

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 o momento
propício para descobrir contatos que serão
essenciais para o surgimento de ideias promotoras de oportunidades.
A nível proﬁssional sentirá maior
capacidade de decisão que servirá para demonstrar as suas capacidades, lutando pela
evolução da carreira.
Touro (21/4 a 21/5)

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

Sagitário (23/11 a 21/12)

Capricórnio (22/12 a 20/1)

Aquário (21/1 a 19/2)

Peixes (20/2 a 20/3)

LOCAL/ PUBLICIDADE

Lagoa reforça a sua oferta turística

O novo empreendimento turistico deverá abrir ao público no próximo mês de junho.

No próximo mês de junho, a

oferta de alojamento vai aumentar
na Lagoa, com a abertura do empreendimento turístico ‘Sul Inﬁnito
Resort’, localizado na freguesia de
Santa Cruz, com uma oferta para turistas de classe de média alta.
Trata-se de um investimento privado no valor de dois milhões de
euros, estando prevista a sua conclusão em ﬁnais de maio.
Segundo o promotor deste empreendimento, a unidade de turismo
tem um conceito de mar, com uma
vista mar, na costa sul da ilha, naquilo
que considera ser uma mistura de
conceitos, do que foi vendo ao longo
das suas viagens pelo mundo.
Rodrigo Herédia destaca igualmente a facilidade dos acessos rápidos
entre
várias
cidades,
nomeadamente Lagoa, Ponta Delgada e Ribeira Grande.
Segundo adiantou aos jornalistas,
numa visita realizada em janeiro
último, o ‘Sul Inﬁnito Resort’ é composto por 12 apartamentos turísticos,
com possibilidade de crescer para 14,
de diversas tipologias. Segundo descreveu, “serão suites, mas também

‘villas’, com piscina privada. No edifício principal haverá mais duas ‘villas
prime’ que terão um terraço com
vista para o mar e jacuzzi”.
Segundo o promotor, a venda para
este novo empreendimento turístico
já decorre em 3D, prevendo-se que a
abertura seja feita com uma taxa de
ocupação a rondar os 100%.
Quem visitou este novo empreendimento turístico foi a Secretária
Regional da Energia, Ambiente e
Turismo, que adiantou tratar-se de
um investimento perfeitamente integrado na zona onde se encontra e
com valências orientadas para o lazer
e bem estar, com capacidade para
qualiﬁcar a oferta turística.
Para Marta Guerreiro, estes novos
apartamentos turísticos poderão
fazer toda a diferença para o concelho da Lagoa, potenciando ainda mais
os pontos turísticos existentes.
A governante recordou que se trata
de um investimento com preocupações de sustentabilidade, com a
eﬁciência energética, o aproveitamento das águas, onde realçou que
os sistemas de incentivo premeiam e
valorizam os investimentos que estão
enquadrados neste sentido, sendo o

Fotos: DL

caminho que se pretende seguir na
Região.
DL
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