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“Tenho
muito de
clássico na
minha
alma”

Pub.

O Jornal Diário da Lagoa esteve à conversa com Tomaz Borba Vieira, pintor, escritor
e professor, com a sua vida e obra como base.
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As Igrejas do

Concelho de Lagoa

- Santa CruzPágina
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Lagoa mantém-se
como um polo atrativo
de investimentos

A Lagoa continua a atrair novos investimentos. O jovem lagoense Milton Oliveira podia
ter emigrado mas não o fez para investir no
lugar que o viu crescer.
Pub.
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Lagoa foi palco da “Taça
do Mundo de Veteranos”
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AJCOD continua a atrair
jovens para o desporto
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EBI DE LAGOA/ EBI ÁGUA DE PAU

No âmbito da visita pastoral de D. João

Lavrador, Bispo de Angra e Ilhas dos Açores,

às paróquias da cidade de Lagoa,
entre os dias 11 e 14 de janeiro, a
EBI de Lagoa teve também a honra
da sua visita.
Para além do contacto informal
com a comunidade para o melhor
enquadramento da atuação da
igreja, foi uma oportunidade para
todos os presentes frisarem a importância
da ação social por ela desenvolvida.

Saúde escolar

No âmbito das atividades da Saúde Es-

colar, decorreram na Biblioteca escolar sessões de sensibilização sobre “Drogas: o que
não te disseram…” e “Antes de beber pensa

Frade veio à Biblioteca Escolar falar da sua
fantástica aventura. Para além da sessão
destinada aos alunos, houve também uma
sessão aberta a toda a comunidade.
A obra “Pé descalço” retrata os problemas do quotidiano e a forma como são encarados. Nesta viagem aparentemente
impossível, mostra como é possível ultrapassar grandes obstáculos.

Foram sessões onde miúdos e graúdos
ﬁcaram fascinados.

Eco trilhos

O clube Eco Trilhos foi criado no pre-

sente ano letivo, na EB 2,3 Padre João José
do Amaral, e tem como objetivo conciliar a
atividade física e a ecologia.
O clube tem realizado diversas atividades
do agrado de todos os que nelas têm participado, pelo que aqui ﬁca um breve registo
das mesmas.
Trilho urbano da cidade de Lagoa – foram
7 km a caminhar pelas ruas da localidade.
Visitamos a casa do ferreiro e descobrimos
a cidade, interagindo com a população.
Visita à quinta do Dinis – O Dinis (um dos
alunos do clube) convidou-nos para visitarmos a sua quinta. Apesar de estar um dia
chuvoso e de a quinta ﬁcar próxima do Cabouco, ﬁzemos o percurso a pé e, ao chegar, divertimo-nos muito com o Óscar (o
cão de ﬁla), as vacas, os porcos, as galinhas
e os coelhos. Tivemos a oportunidade de
alimentar os animais e ajudar na limpeza do
curral. Foi uma tarde divertida e diferente,
apesar da chuva!

Joana Amen deu, em 2016, a volta ao

mundo de barco com a família para trazer
aos ﬁlhos novas experiências e formas de
aprendizagem e concretizar algo com
impacto social e ambiental, percebendo os
lugares, deixando marcas, trocando aprendizagens.

no que vais fazer!”, da responsabilidade da
Unidade de Saúde Pública.
Os alunos mostraram-se interessados e
muito participativos.

“Pé descalço”

No dia 14 de janeiro, o escritor Ricardo

Criar realidade: uma volta ao
mundo com Joana Amen na
EBI de Água de Pau

Trilho da Lagoa de Fogo – A deslocação
até ao Pico da Barrosa foi feito de autocarro. Ao chegar ao ponto mais alto, ﬁzemos uma paragem para avistar as duas
costas da ilha e localizar a cidade de Lagoa
e outras localidades. Com um dia de sol maravilhoso e de mapa na mão para veriﬁcar
o percurso, pudemos observar o tipo de vegetação, escutar os animais existentes na
lagoa e conhecer os cuidados a ter para
preservar a natureza. Caminhamos junto à
lagoa, ﬁzemos um picnic, brincamos e,
como não podia deixar de ser, tiramos lindas fotos para o Facebook. Regressamos
um pouco tarde, mas felizes!
Como o clube também tem a vertente
ecológica, ﬁzemos também uma visita ao
Eco Parque. Foi uma atividade muito diferente das que habitualmente realizamos,
mas igualmente interessante. Pudemos veriﬁcar que todos os materiais dos ecopontos e das recolhas feitas porta a porta vão
ali parar e são pesados. Vimos como se faz
a separação dos resíduos urbanos, por categorias, e aprendemos que devemos separar os resíduos de
casa e reutilizar as embalagens.
Ficámos sensibilizados para a
separação seletiva do nosso lixo
e um pouco mais preparados
para ajudar a proteger o nosso
planeta.
Aguardamos por mais aventuras do nosso clube!
Os Alunos do Clube Eco Trilhos

Foi no âmbito do projeto “Ler+Mar” promovido, este ano letivo, pela Biblioteca
Escolar em articulação com a Eco-escolas,
que lhe foi feito o convite para falar aos alunos do 3.º ciclo desta sua aventura pelos
mares do mundo e das vivências a ela
associadas. Perceber o mar e a sua riqueza,
as suas especiﬁcidades, mas também os riscos que corre é um dos principais objetivos
desta iniciativa da BE que, aliada ao prazer
de ler e às histórias sobre este maravilhoso
recurso, pretende alterar hábitos da comunidade escolar com novas leituras e práticas sustentáveis de preservação da
biodiversidade e dos ecossistemas marinhos.
Apesar de em muitos aspetos se assemelhar a célebres aventuras literárias, a experiência de circum-navegação da família
açoriana da convidada não se fez em
oitenta dias, antes em dois anos, ou, se
atendermos às suas palavras iniciais, em
muito mais tempo, visto tratar-se de uma
viagem “que nunca acaba”, que ressoa
ainda nas suas vidas e nas daqueles que
conhecem a sua história.
Preparar uma volta ao mundo deu mais
trabalho do que alguma vez imaginou, contou Joana Amen nos primeiros minutos do
seu relato, nesta sessão na EBI de Água de
Pau no dia 17 de janeiro. Tudo partiu de um
sonho ao que se seguiu muita preparação.
Escolher o barco certo, deﬁnir uma rota,
tratar da documentação e deﬁnir um plano
de vida para tanto tempo pelo mundo fora
foi apenas uma parte do imensurável trabalho de planiﬁcação desta família. Mas
tudo valeu a pena tempo depois, já no mar,
rumo à descoberta.
Atravessar o Atlântico em dezasseis dias,
sempre rodeados de água por todos os
lados, não foi de todo monótono, aﬁrmou
a convidada, recordando a fauna e a ﬂora
diversiﬁcadas que todos os dias presentea-
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Visita Pastoral à EBI de Lagoa

vam a família. A psicóloga e mãe de 35 anos
explicou ainda à plateia entusiasmada o
mapa-mundo e apontou a linha do Equador, o trajeto marítimo, os destaques em
terra. Relatou histórias, umas surpreendentes de ilhas em que os locais nunca tinham
visto homens brancos, outras cheias de
emoção como a de Eritreia, um país marcado pela guerra, pela fome e pela falta de
recursos, em que os Direitos Humanos são
diariamente violados sem o conhecimento
ou o interesse da comunidade internacional.
Deslumbrados com a audácia dos quatro
viajantes e com as fotograﬁas exóticas e de
extraordinária beleza apresentadas, os alunos conheceram o percurso, os locais e as
pessoas, os sítios mais fascinantes como a
Polinésia abundante em frutos com formas
e nomes inesperados, mas também os mais
devastados como a “selva de lixo” na Indonésia causada por décadas de turismo descontrolado. De resto, este foi o tema a que
Joana mais deu destaque na sua apresentação, o da poluição e desrespeito pelo ambiente, por considerar que esta é a missão
que resulta da sua viagem: partilhar o que
viu e viveu e mostrar os riscos de um
mundo irremediavelmente daniﬁcado pela
ação irresponsável do homem, educar para
a valorização da natureza com uma atitude
proativa e desaﬁante, combatendo o plástico no quotidiano responsável pela destruição dos mares. A pretexto desta
preocupação e da importância da resiliência nas diferentes circunstâncias da vida,
Joana Amen concluiu o roteiro da sessão
com uma citação de Jules, um septuagenário que conheceu no Sudão: “You have not
come into this world to face reality, you
have come to create reality!“.

Criar realidade com aprendizagem em
moldes fora do convencional, com a preocupação com a sustentabilidade do planeta, a luta pelos sonhos, a união familiar,
o valor da experiência e do contacto com a
diversidade cultural humana. Criar realidade aproveitando o tempo de forma diferente, nas bibliotecas, esses lugares
mágicos que a família primeiramente procurava e frequentava em todas as paragens.
Esses lugares, como a BE da escola de Água
de Pau, em que podemos revisitar esta viagem açoriana única, lendo o blogue de
Joana Amen e o seu Diário de Bordo de
expressão tão genuína e cativante que nos
faz acreditar que “podemos fazer acontecer
tudo o que quisermos”.
A equipa da Biblioteca Escolar
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Geocaching no Expolab
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“O Expolab é um Centro Ciên-

cia Viva situado na cidade de
Lagoa, na Ilha de S. Miguel, e tem
como missão promover uma cidadania ativa apoiada no conhecimento cientíﬁco. No Expolab é
possível explorar vários temas
cientíﬁcos desde a biologia à física,
testar novas tecnologias e até realizar experiências em verdadeiros
laboratórios. É um lugar onde a
ciência é abordada de uma forma
apelativa e onde uma equipa de
entusiastas procura, continuadamente, novas formas de comunicar ciência, sempre de maneira
simples e divertida. Constituído
por três laboratórios, duas salas
de exposições, uma sala de módulos interativos, uma oﬁcina Do’ing,
uma TechRoom e vários espaços

polivalentes, o Expolab é um centro onde, ao longo de todo o ano,
decorrem exposições e várias
atividades, como workshops,
palestras, experiências laboratoriais, jogos e ateliers para todas as
idades. O Expolab, da responsabilidade da Sociedade Afonso Chaves, integra a Rede Regional de
Centros de Ciência dos Açores,
ﬁnanciado pelo Governo dos Açores, através da Secretaria Regional
do Mar Ciência e Tecnologia”.
Desde o início das atividades
deste Clube de Geocaching, que
existe uma parceria e colaboração
entre este Clube e o Centro de
Ciência Viva: Expolab; tendo sido
várias as atividades e projetos realizados em conjunto. Agora foi a
altura de colocar esta entidade no
“mapa” do Geocaching.

Durante os últimos meses os
alunos e professores deste Clube,
com a colaboração dos responsáveis deste Centro, organizaram e
produziram, uma cache de Geocaching muito interessante e que se
baseia em “ciência”, pois é uma
“letter-box híbrida”, que leva o
geocacher, que pretende “encontrar” esta cache, a visitar a totalidade do Expolab (utilizando um

mapa e um conjunto de questões/tarefas que existe no listing
desta cache), realizando diversas e
interessantes experiências e pesquisas. Assim e com base neste
“jogo interativo” os geocacher´s ﬁcarão a conhecer melhor as diversas potencialidades deste centro.
No ﬁnal encontrarão uma cache
com “material” alusivo ao Expolab, entre o qual existe um

“carimbo” e várias peças produzidas na impressora 3D existente no
local. Registe-se que uma das primeiras atividades com os elementos que deram origem à criação
deste Clube, foi a participação
num “curso sobre Impressão 3D”.

concelho”. De acordo com a
autarca, a ﬁxação desta escola proﬁssional foi “uma decisão pensada
no amanhã, no futuro das populações jovens, e naquilo que se espera da nova geração num
futuro próximo”.
A Escola Proﬁssional de Lagoa
da INETESE, confere, segundo a
presidente, à Lagoa “uma nova
resposta educativa”, para além dos
inúmeros projetos que já existem
em parceria com as escolas. Este
novo projeto serve, assim, para
“implementar medidas que pos-

sam suportar a melhoria educativa
do nosso concelho, numa perspetiva de qualiﬁcação dos recursos
humanos. Novas dinâmicas económicas e novos investimentos privados estão a surgir no concelho. E,
por isso, esta escola é um
suporte importantíssimo para o enquadramento
dos
recursos
humanos, da valorização da nossa
população, para garantir e consolidar o nível produtivo das nossas
empresas”.
O Presidente do Governo Regional dos Açores felicitou, por seu
turno, “esta iniciativa pela nova
etapa da vida da INETESE, que vai
melhorar a qualidade da formaçãoadministrada”. Congratulou,
assim, o Município de Lagoa pelos
“diferentes níveis de desenvolvimento muitos e vários instrumentos estruturantes para o percurso
do progresso económico e social
que vem encetando, desde o setor
da saúde, passando a produção e
transformação, até ao turismo”.
Enalteceu “o contributo da liderança competente, esclarecida e
determinada da presidente Cristina Calisto”.
Reﬁra-se que, o edifício foi alvo
de obras de adaptação para o
dotar dos meios necessários não
só para a execução do projeto educativo, orientado por critérios de

renovada qualidade e inovação,
mas também para a melhoria das
condições de trabalho da comunidade escolar, de forma a promover
a qualidade e a notoriedade do
percurso educativo dos alunos. As
novas instalações dispõem de 6
salas de aula (incluindo a de informática); 7 casas de banho (1 para
pessoas com mobilidade reduzida); de hall de entrada; receção;
serviços administrativos; gabinete
de direção pedagógica; gabinete
médico; 3 arquivos; gabinete de
direção ﬁnanceira; sala de formandos; sala de formadores.
Criado no ano letivo 2002-2003,
o INETESE tem assumido um papel
de relevo na formação de inúmeros jovens açorianos dotando-os
de saberes e competências ajustados às solicitações do mercado de
trabalho. Determinada em proporcionar uma oferta formativa
consentânea com as reais necessidades das entidades empregadoras, a Escola tem no seu
referencial educativo/formativo
uma diversidade de áreas de
formação. Entre elas, releva-se o
comércio, a contabilidade e ﬁscalidade, a gestão, a administração,
o secretariado e trabalho administrativo, o turismo e os transportes.

Luis Filipe Machado e
Marco Pereira

Foto: CML

INETESE inaugurou Escola Profissional na Lagoa

A Escola Proﬁssional INETESE

é uma decisão política pensada no
amanhã e no futuro das populações jovens na Lagoa. Foi esta a
mensagem deixada por Cristina
Calisto, Presidente da Câmara
Municipal de Lagoa, na inauguração da Escola Proﬁssional INETESE
- Instituto de Educação Técnica dos
Açores.
Trata-se de um equipamento
que proporcionará atividade formativa na Lagoa, potenciando a
qualiﬁcação proﬁssional dos recur-

sos humanos, cuja empregabilidade concorre para o desenvolvimento sustentado do concelho e
da região. Esta cerimónia contou
com a presença do Presidente do
Governo Regional, Vasco Cordeiro
e da Presidente da Câmara Municipal da Lagoa, Cristina Calisto e do
Presidente do INETESE, João
Câmara.
Na ocasião, a autarca aproveitou este momento para enaltecer
que a Lagoa “atravessa um
momento diferente, num rumo
que trará uma nova realidade ao

DL/CML
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“Antes que a memória se apague”

Por: RoberTo MedeirOs

Trata-se do meu primeiro livro

Foto: DR

a publicar no ﬁm de Março no
auditório da Escola Básica Integrada de Água de Pau com diversas crónicas, que permite ver
retratados os nossos antepassados, amigos, vizinhos, parentes,
como se de uma peça de teatro
se tratasse e de forma lúdica e divertida, passagens de vida típicas
de uma época.
Estas crónicas, permitem homenagear o povo de Água de
Pau, fazendo renascer personagens em histórias de vida, com
um imperativo dever de as registar, eternizando, assim, a nossa
querida vila e o seu bom povo.
Estas narrativas, escritas de maneira real, mergulham o leitor,
crónica após crónica, na história
do nosso passado, enaltecendo a
forma de viver e as tradições do
nosso povo. Em todas elas, manifesta-se sentimentos de puro
amor à nossa terra e às suas gentes, pela maneira alegre, divertida e prazenteira com que
sempre souberam levar a vida.
Procuro com os meus relatos,
bem como as expressões utiliza-

das, recolhessem importantes
apontamentos da história da vila
de Água de Pau.
“Antes que a memória se apague”, num registo literário acessível a todos, pinta um quadro
coletivo dos pauenses que tiveram um papel fundamental na
vida deste povo ilhéu. O leitor
mergulhará num mundo cheio
de vozes e ecos antigos, tão
perto de cada um, pela linguagem que procurei usar, muito
genuína da que aprendi com o
nosso povo.
Por isso, este livro é um testemunho de vivências de pauenses
no último século, marcados pela
pobreza e nobreza, alegria e tristeza, guerra e paz, ditadura e
revolução, emigração massiva,
relações de amizade, familiar e
de solidariedade própria dos
habitantes da linda Vila d'Água
de Pau.
Uma das maneiras mais interessantes de conhecer alguém,
pessoa ou país consiste em percorrer as suas mudanças. Mudamos muito. Os portugueses e os
açorianos em geral, e os pauenses em particular, são hoje muito
diferentes do que eram há 60
anos. Vivem e trabalham de
outro modo, mas sentem pertencer ao mesmo país dos nossos
avós. É o resultado da História e
da Memória que criam um património comum. A vila de Água de
Pau mudou, é verdade. Os
pauenses mudaram e muito, mas
as suas memórias devem ser
registadas “antes que a memória
se apague”.
Em 1960, Portugal era um país
rural. A maioria já não sabe como
era há 59 anos, muito menos há

80. Este livro relata como era,
pela boca do emigrante pauense
Tobias Teixeira, de 96 anos, há 66
anos no Brasil e ainda bem
lúcido. Tal como em Água de Pau,
nessa altura, os açorianos micaelenses, viviam no campo com
diﬁculdades e pobreza. Só tínhamos uma pequena cidade, as
localidades estavam separadas
umas das outras. Viajava-se
pouco. Muitas pessoas nunca iam
a Ponta Delgada e os do Nordeste
e Povoação menos iam, porque
ﬁcavam mais longe ainda.
“Quando era criança, meu pai
Manuel Egídio de Medeiros
levava-me para passear de automóvel pelas ruas de Água de Pau,
levava para todos os lugares. Há
memórias que custam a apagar,
e, elas começam quando começamos a brincar.
Acho que o quintal onde a
gente brincou é maior do que a
vila. A gente só descobre isso depois de grande. A gente descobre
que o tamanho das coisas há que
ser medido pela intimidade que
temos com as coisas. Há de ser
como acontece com o amor.
Assim, as pedrinhas do nosso
quintal são sempre maiores do
que as outras pedras do mundo.
Apenas pelo motivo da intimidade e pelo que elas signiﬁcavam
para nós. As memórias do vivido
sempre se reportam a uma trajetória de vida. A localidade onde
nasci evocou em mim a sensação
de pertencer a ela, visto ter sido
nesta vila de Água de Pau que fui
criado e, portanto, o espaço inicial de minhas memórias.
Eu gosto de vasculhar as minhas memórias antes que elas se
apaguem…!
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RENTEV Registo Nacional do
Testamento Vital

Dr. João Martins de Sousa
Delegado de Saúde de Lagoa

O Testamento Vital ou Decla-

ração Antecipada de Vontade é
um documento onde os cidadãos
maiores de idade, que não se encontrem interditos ou inabilitados
por anomalia psíquica podem, de
forma consciente, livre e esclarecida, manifestar quais os cuidados
de saúde que pretendem ou não
receber no caso de não se encontrarem capazes de prestar consentimento informado de forma
autónoma. Este documento permite também a nomeação de um
procurador de cuidados de saúde.
Ao preencher o documento o
utente pode escolher não ser submetido a reanimação cardiorrespiratória, não ser submetido a meios
invasivos de suporte artiﬁcial de
funções vitais ou a medidas de alimentação e hidratação artiﬁciais
que apenas visem retardar o processo natural de morte. Pode decidir não ser submetido a
tratamentos que se encontrem em
fase experimental, pedir assistên-

cia religiosa quando se interrompam os meios artiﬁciais de vida ou
solicitar a presença de determinada pessoa que deve ser especiﬁcada pelo utente. O documento
tem, também, um espaço em
branco para outras opções que o
utente deseje expressar. Para
além disto o testamento vital permite nomear um procurador de
cuidados de saúde, que é a pessoa
chamada a decidir em nome do
utente.
Para que o documento ﬁque
ativo, o utente deve preencher o
respetivo formulário que se encontra disponível na Área do Cidadão do Portal do SNS e entrega-lo
em suporte de papel com assinatura reconhecida pelo notário, ou
assinar o documento na presença
do funcionário num Balcão RENTEV.
Os dados inscritos são inseridos
na Plataforma de Dados de Saúde,
à qual os titulares têm acesso permanente através do Portal do
Utente. O Rentev é passível de ser
consultado pelos proﬁssionais de
saúde.
Os testamentos registados no
Rentev são válidos por cinco anos,
mas podem ser alterados a qualquer momento pelos titulares.
Para um melhor esclarecimento
deverá procurar o seu médico ou
enfermeiro do seu Núcleo de
Saúde Familiar. Em cada centro de
saúde existe um colaborador que
recebe, encaminha esclarece e
apoia o utente em relação ao exercício deste direito.
O Testamento Vital ou Declaração Antecipada de Vontade é um
direito.

Reforçada aposta na educação

A Presidente da Câmara Municipal de Lagoa assinou os contratosprograma com a Escola Secundária
de Lagoa, EBI de Lagoa e EBI de
Água de Pau. O valor total protocolado foi de mais de 7000 mil
euros, que se destinam a ﬁnanciar
e colaborar com as escolas em prol
do seu projeto educativo, reforçando a aposta municipal na educação.
No entender de Cristina Calisto,
“é um apoio demonstrativo do
reconhecimento por parte da
autarquia da relevância destas escolas para o desenvolvimento educativo dos jovens estudantes

lagoenses e da aposta que a autarquia faz na área da educação como
primordial para o desenvolvimento da Lagoa.”
Estes contratos-programa têm
como objetivo conceder apoios a
atividades de interesse municipal,
de natureza social, cultural, desportiva e recreativa.

Foto: CML
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A Igreja Matriz de Lagoa [Santa Cruz]:
um pouco de como foi ao longo da História

Embora ignorando-se a data da

sua fundação oﬁcial, sabe-se que
Rodrigo Afonso, que veio para a
ilha de São Miguel no início da sua
colonização, em companhia de
Gonçalo Vaz, foi o instituidor da
fábrica menor daquela Igreja,
legando-lhe, assim, “sessenta e e
dois e meio alqueires de terra
lavradia, sita no Pico da Pedra,
hoje conhecida por terras de Santa
Cruz”. 1
Sabe-se, segundo Gaspar Frutuoso, in Saudades da Terra (L. 6,
cap. 13) que D. João Lobo, Bispo
de Tânger, veio aos Açores por
ordem de D. Diogo Pinheiro, vigário de Tomar, e deu ordens sacras
na Vila da Lagoa da ilha de S. Miguel a 25 de agosto de 1507. 2 Em
1518, a igreja possuía três altares
e uma confraria de Nossa Senhora,
como consta do testamento
comum de Mecia Afonso e de seu
sobrinho Alvaro Lopes (do Vulcão)
feito a 21 de dezembro do mesmo
ano. Um dos três altares era de
S. Pedro.3
Em 1543 possuía as seguintes
confrarias: de Santa Cruz, dos Fieis
de Deus, Santa Maria do Rosário,
da Conceição e São Sebastião,
como consta respetivamente no
testamento de Alvaro Lopes do
Vulcão, datado de 17 de maio.4

O primeiro livro do registo paroquial é o de casamento e deste os
assentos mais antigos que se
encontram, segundo registos, são
de 1541. Os de batizados e de óbitos são mais modernos. 5
O Dr. Gaspar Frutuoso, que dá
nome à atual Avenida Gaspar Frutuoso, que dá para a Igreja de
Santa Cruz atualmente, foi seu
pároco interino desde 1558 até
março de 1560, no tempo da
vacância desta Igreja entre Diogo
Pereira e Balthazar Fernandes, respetivamente terceiro e quarto
vigários. Deste último, pode constatar-se, começam os registos de
casamentos em janeiro de 1561. 6
O primeiro vigario foi João de
Évora, que era clérigo da Ordem
de São Pedro. O segundo foi, portanto, Sebastião Fernandes, que
serviu pelos anos de 1527.
Diogo Ferreira, irmão de Gaspar
Ferreira, esteve como terceiro
vigario da Igreja de Santa Cruz
pelos anos de 1541. Na segunda
metade do século XVI, a primitiva
igreja deu lugar a um espaço religioso mais imponente: uma igreja
matriz. Já Balthazar Fernandes foi
vigario de Santa Cruz de 1561 a
1568.
Nos anos de 1583, 1584, 1585 e
1586 o serviço religioso era feito
na ermida do Rosário que, durante

esse tempo, servia de Matriz,
como se vê no registo de casamento desses anos. Assim se conclui que não se fazia, nesses anos,
serviço religioso em Santa Cruz.
Por que razão? Consta-se, no livro
do padre João José Tavares, A Vila
da Lagoa e o Seu Concelho, que o
que nos leva a crer tal facto é que
a Matriz [de Santa Cruz] estava, à
data, em obras de reparação, que
impediam o exercício do culto. 7
A colegiada era composta por
um vigário, cura, tesoureiro e quatro beneﬁciados. Mas que atribuições são estas?
Vigário: “A´maneira que a população desta ilha ia crescendo, a
Ordem de Cristo, a quem estas
ilhas pertenciam, ia enviando para
as localidades mais importantes
párocos com o título de capelães,
como diz Fructuoso, e depois com
o título de Vigarios.” (…) “O titulo
de Vigario ﬁcou nos párocos dos
Açores,
apresentados
pelo
padroeiro. E como o Prelado Diocesano collava ou conferia as igrejas a estes sacerdotes, por isso se
chamavam Vigarios collados e são
inamovíveis” - (pp. 129 e 130 – A
Vila da Lagoa e o Seu Concelho, do
padre João José Tavares).
Cura: “Conforme a população da
paróquia o Vigário tem um ou
mais coadjutores com título de

Cura.” (pp. 130 – A Vila da Lagoa e
o Seu Concelho, do padre João
José Tavares).
Tesoureiro: “O Tesoureiro, em
geral um sacerdote, tinha sob a
sua guarda e responsabilidade os
paramentos, alfaias e vasos sagrados, designando os que deviam
servir nos actos do culto, ministrando os guisamentos para as
missas, servindo de mestre de
cerimonias e tendo a seu cargo o
asseio do templo e altares” - (pp.
130 – A Vila da Lagoa e o Seu Concelho, do padre João José Tavares).
Beneﬁciados: “São os clérigos
adidos a certas igrejas formando
uma corporação chamada colegiada, do latim collegium que signiﬁca corpo ou companhia de
pessoas da mesma proﬁssão. A
matriz de Santa Cruz e a de Nossa
Senhora dos Anjos eram igrejas
colegiadas, tendo a primeira seis
beneﬁciados e a segunda quatro.
O seu ﬁm era tornar solenes os
actos do culto, sobretudo as festas
oﬁciais e por isso ambas elas
tinham organista pago por El- Rei
como Mestre da Ordem de Cristo.
A matriz de Santa Cruz tinha também pregador (…) e mestre da
capela, a expensas das rendas da
fábrica.” (pp. 130 – A Vila da
Lagoa e o Seu Concelho, do padre
João José Tavares). “Do mesmo
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modo que os lugares de cura, também os de beneﬁciado reﬂectiam
a existência de uma hierarquia
eclesial. Desde logo, porque apenas um número restrito de igrejas
tinha beneﬁciados: as três igrejas
da cidade; as Matrizes da Lagoa,
Vila Franca do Campo e Ribeira
Grande; e as igrejas de Nossa Senhora dos Anjos, em Água de Pau,
de Nossa Senhora da Conceição,
na Ribeira Grande, e de São Jorge,
no Nordeste.” “(…) o número de
beneﬁciados também não era o
mesmo de cada uma das igrejas
mencionadas (…)” - (São Miguel
no século XVIII: casa, elites e
poder, de José Damião Rodrigues).
Continuando a história da ediﬁcação da Igreja de Santa Cruz: destes quatro acima dispostos, na dita
igreja, o último foi criado por
alvará régio de 18 de julho de
1613. Depois o quadro dos beneﬁciados passou a seis. Teve também pregador, organista e mestre
de capela. 8
Diz-se, também, que o púlpito e
o respetivo docel de madeira preta
e cedro, com pintura e douramento é um trabalho de grande
valor, estando datado de 1784.
Tem um relógio na torre que veio
de Morez [França], começando a
trabalhar, oﬁcialmente, a 24 de
outubro de 1909, segundo uma
ata da Junta da Paróquia daquela
9
data.
A Junta da Paróquia, também, a
18 de setembro de 1837, deu
parte ao administrador do Concelho de que estava feito o orçamento “para remontes dentro e
fora da Igreja e fazer uma capela
para o baptistério, pois a que
existe é a peior de todas as desta
ilha”.10
Um outro nome a ter em conta
é o do padre Agostinho Inácio
Machado, sendo que este fez
importantes obras de restauro e
ampliação da Igreja Matriz de
Lagoa, Santa Cruz, construindo um
amplo salão paroquial.11
DL/JTO
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Tomaz Borba Vieira ao Jornal Diário da Lagoa:
“Tenho muito de clássico na minha alma”

Tomaz Borba Vieira, ao Jornal Diário da Lagoa, diz que qualquer coisa o motiva para a atividade artística.

Tomaz Borba Vieira é uma das

ﬁguras mais destacadas da sociedade lagoense: pintor, professor e
escritor, Tomaz vive, pacatamente,
na sua casa, na Caloura, juntamente com a sua esposa, junto,
bem junto, ao seu Centro Cultural,
fundado por si, pelas suas próprias
mãos. Um espaço repleto de obras
de arte que, por mais curioso que
se possa imaginar, não tem
nenhuma da autoria de Tomaz
Borba Vieira, como faz questão de
ressalvar em entrevista exclusiva
ao jornal Diário da Lagoa. “É rigoroso o cumprimento de que não
há quadros meus no Centro Cultural da Caloura”.
A sua vida e obra: era este o
principal propósito daquela entrevista. Mas, começando, e embora
um tanto quanto ﬁlosoﬁcamente,
é possível dissociar a vida da obra,
nas palavras de um artista, nas
palavras de Tomaz Borba Vieira?

“Eu acho que não. Tudo aquilo
que nós fazemos, seja no que for,
tem a ver connosco próprios, tem
a ver com a personalidade e com
a experiência de vida que cada um
tem”.
Mas se existem vidas que passam por esta passagem e que não
deixam obra nenhuma, Tomaz diznos que “eu acho que não se pode
aﬁrmar isso porque há muita obra
que não é reconhecida. Eu tenho
conhecido, não só nas artes, mas
em muitas atividades, pessoas
notáveis que não deixam nome
gravado, mas que deixam memórias muito fortes à família, à comunidade e aos amigos. Conheci
homens, conheci pessoas, digamos desconhecidas, ou ditas por
desconhecidas, com personalidades de grande valor, de grande
capacidade de ensinar”.
Se o artista, por norma, é um
ser que se inspira, que se sente
tocado por dentro pelo exterior pelo que está por
fora, digamos -,
Tomaz, ao jornal Diário da Lagoa, confessa que “eu não
uso a palavra inspiração, porque nem
todas as ideias que
nós temos, às vezes,
são louváveis. De
maneira que acredito
mais no acontecer,
no ver, no sentir,
qualquer coisa que
motiva para a ativi-

dade artística. Pode ser uma conversa, uma forma. Normalmente
são formas, formas da natureza,
formas do meio envolvente, aquilo
que estimula a capacidade de
reconverter formas. Não digo criar,
porque não se cria nada do nada:
cria-se alguma coisa a partir de
algo que já existe, que recriamos,
que transformarmos, que adaptamos a nós próprios”.
Pintor, escritor e professor: é
assim Tomaz Borba Vieira tido
entre nós. Mas em qual destas três
vertentes o mesmo se sente mais
realizado?
“A minha primeira proﬁssão foi
professor. Sempre senti vocação
para professor. Quando ainda
estava no Liceu já sentia vontade
de ingressar numa carreira de professor”, adiantando que “depois
descobri que isso não era por uma
questão de ensinar, era mais por
uma admiração pela função da
educação. A educação como meio
importante da realização social”.
Fundador do Centro Cultural da
Caloura, Tomaz Borba Vieira,
aquando da fundação do Centro,
diz-nos que “eu, desde muito
cedo, desde 1959/1960, comecei
a colecionar obras. Comprei a primeira gravura exatamente nessa
altura. Daí em diante todas as
minhas economias e extravagâncias eram em comprar obras”,
tendo herdado também algumas
peças do seu avô.
“Criei porque, quando me reformei e a minha mulher se refor-

Fotos: DL

mou, fomos dar revisão ao que
existia. Tínhamos quadros no
sótão, as paredes cheias e começámos a pensar em ter um espaço
para nós próprios. Daí, com a
colaboração de um arquiteto, passámos para um passo mais largo
que foi sentir prazer em partilhar
a coleção com outras pessoas”,
confessa-nos ao jornal Diário da
Lagoa.
Considerando a insatisfação uma
generalidade não privativa dos
artistas, para Tomaz Borba Vieira
“não se para exatamente porque
não se está satisfeito e quer-se
fazer mais”.
“Fui criado até aos seis, sete
anos, sem irmãos, num quarto
andar de um apartamento em Lisboa. De maneira que toda a minha
atividade de infância era estar no
chão a desenhar. Tinha gosto em
desenhar. Nunca parei de ter uma
certa tendência em desenhar. Tive
também uma educação muito

importante por parte do meu avô,
que era uma pessoa de grande cultura, que me formou no pensamento cultural de toda a ordem e
que era um grande conhecedor de
arte”.
A arte é o método-mor da sublimação da dor ou a dor, por si só, é
tão abstrata que não pode ser
sublimada? - perguntámos nós. E
Tomaz responde.
“Essa dor, eu julgo que é, e que
tem de ser sempre, o sentir o
mundo que nos cerca, a sociedade
que nos cerca, porque, de facto, se
não houvesse drama, se não houvesse sofrimento, se fosse tudo
feliz, se fosse tudo cor-de-rosa, talvez não houvesse oportunidade
de se fazer mais nada”, sendo que,
de futuro, em relação ao tratamento da sua obra, Tomaz diz-nos
que gostava que a mesma se mantivesse um conjunto, não fosse,
assim, peças isoladas.
“O que acontece com essas coisas é fazer-se um leilão. Elas fazem
sentido para mim em termos de
conjunto na medida em que foram
escolhidas com algum critério. É
uma coleção que não representa
apenas uma corrente, uma teoria,
um estilo e uma técnica. Envolve
todos esses aspetos desde o momento que tenha qualquer coisa
que me seduz muito particularmente: o desenho. A estrutura de
desenho. O desenho é a base de
todas as coisas. Até mesmo da
poesia. A Florbela Espanca dizia
que “debaixo de tudo está o desenho”. O desenho, a linha de contorno, que é abstrata, é um meio
de criação que se multiplica em
formas inﬁnitas”.
Ao terminar a nossa conversa,
Tomaz aﬁrma, ao jornal Diário da
Lagoa, numa conﬁssão que tem
tanto de brilhante como de verdadeira:
“Tenho muito de clássico na
minha alma”, termina.
DL/JTO

Diário da Lagoa | março 2019

Página 09

REPORTAGEM/ DESPORTO

Lagoa recebeu a Taça do Mundo de Veteranos 2019

A equipa do Vitória de Setúbal

foi a vencedora da primeira edição
da Taça do Mundo de Veteranos
2019, realizada entre 7 e 10 de
fevereiro, na Lagoa, ilha de São
Miguel.
A equipa verde e branca venceu,
na ﬁnal da prova, o União Micaelense, por 1-0, numa partida
muito disputada até ﬁnal.
Antes do jogo da ﬁnal, o Maia
venceu, após as grandes penalidades, o Desportivo de São Roque
(Açores), ﬁnalizando a prova em
3º e 4º lugares respetivamente.
Nesta primeira edição da Taça
do Mundo de Veteranos, a equipa
do Real SC ﬁcou em 5º lugar,
seguido do Real Sociedad (Espanha) em 6º. Na sétima posição
ﬁcou a equipa do Operário, em 8º
o Oviedo (Espanha) e em 9º lugar
o Santiago.
Nos restantes lugares, o Pico da
Pedra ﬁcou-se pelo 10º lugar, em
11º o São Roque (Aveiro) e em 12º
o Estrela de Santo André.
Recorde-se que os jogos disputaram-se nos campos João Gualberto Borges Arruda e Mestre José
Leste.
A Taça do Mundo de Veteranos
foi organizada pela Catchawards,
com o alto patrocínio da Câmara
Municipal de Lagoa e o apoio da
Associação de Futebol de Ponta
Delgada.
Foram cerca de 250 as pessoas
que passaram pela Lagoa. Além
das equipas anﬁtriãs do Clube
Desportivo Operário e Santiago
Futebol Clube, participaram mais
quatro equipas de São Miguel,
quatro provenientes de Continente português e duas de Espa-

A grande ﬁnal desta prova internacional decorreu no Campo João Gualberto Borges Arruda, na Lagoa.
nha.
Para o vereador da autarquia lagoense, Nelson Santos, é importante a Lagoa estar associada a um
evento desta envergadura, naquilo
que é a lógica do desporto para
todos, na prática do desporto rei,
e abrangente.
Neste contexto, mais que um
evento desportivo, este surge
igualmente numa vertente turística, tendo a representatividade
de Espanha e Portugal, promovendo-se a componente desportiva, mas também numa
componente turística, da arte do
bem receber e do enquadramento
daquilo que a Lagoa pode e tem
para oferecer.
Por seu turno, para Alexandre
Santos, responsável pela entidade

organizadora, foi exatamente o
destino em si, e a forma de acolher dos lagoenses, que levou a
que este evento tenha decorrido
na Lagoa.
Segundo adiantou, “a Catchaward recebe várias solicitações
por ano, para a organização de
vários eventos, depois escolhemos
alguns que entendemos que tem
melhores condições, quer seja
turística, quer desportiva, mas
essencialmente uma vertente
social, e a escolha deste evento
teve muito a ver com a forma
como os lagoenses acolhem, a
forma como a Câmara da Lagoa se
disponibilizou a acolher este
evento”, realçou.
Alexandre Santos diz não ter dúvidas que a realização do evento

acaba por ajudar o próprio
turismo, sendo esta uma aposta
da organização, na promoção do
comércio local.
A título de exemplo, o responsável recorda que, neste evento, as
equipas participantes, foram convidadas a efetuar as suas refeições
no concelho, durante a data da
realização do mesmo, o que aconteceu em cerca de 70%.
Tendo em conta o sucesso alcançado, esta é uma prova que deverá
ter a sua segunda edição já no próximo ano e, segundo Alexandre
Santos, apesar de haver já intenção de outas ilhas querem receber
este evento, a Lagoa deverá ser a
escolhida novamente para a 2ª
edição a Taça do Mundo de Veteranos.

Fotos: CML/ DR

Por outro lado, o responsávelpela Catchawards aproveitou para
deixar no ar a intenção da realização de uma Liga de Futebol de
Veteranos, num modelo completamente diferente do que existe
atualmente, sem a realização de
jogos todos os ﬁns de semanas,
sendo este um modelo saturado,
segundo considerou.
Alexandre Santos explicou que
será uma Liga com alguns momentos ao longo do ano, acabando
com uma pool ﬁnal, com diversas
equipas de várias ilhas dos Açores,
sendo uma proposta a anunciar
em breve aos clubes açorianos.
DL
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“O desporto é uma escola de vida”

Uma das lutas da AJCOD é criar os homens e mulheres do amanhã. “O desporto tem um papel de integração e de inclusão social importante”.

A Associação Juvenil do Clube

Operário Desportivo [AJCOD] é
uma associação que, segundo se
regista, tem por objetivos promover, organizar e participar em congressos, conferências e seminários
de interesse para a juventude e
população em geral, bem como
tem como propósito o de dirigir,
promover, incentivar e participar
em atividades culturais, recreativas e desportivas.
Em entrevista ao jornal Diário da
Lagoa, o presidente da Associação
Juvenil do Clube Operário Desportivo [AJCOD], Gilberto Borges, diznos que a mesma associação “foi
formada no ano de 2000, em fevereiro de 2000. Veio na sequência

de ter havido a necessidade de encontrar uma componente social
no Clube Operário Desportivo. No
início, a AJCOD não era para se dedicar ao desporto, mas sim a eventos desportivos, recreativos e
culturais. E foi esta a missão que a
AJCOD teve durante os primeiros
anos. Depois, como houve necessidade de uma das modalidades [o
basquetebol] desagregar-se do
Clube Operário Desportivo, houve
ideia de integrar essa modalidade
na AJCOD. Foi aí que, realmente,
passou a ter outra dinâmica”, assume Gilberto Borges, que, sublinha, ainda, a participação daquela
associação em eventos organizados por juntas de freguesia, câmaras, bem como a organização do

Gilberto Borges, presidente da AJCOD.

Encontro de Coros “que foi feito
durante muitos anos, pela altura
das festas de Santo António. Agora
nos últimos anos temos realizado
aqui na Igreja de Nossa Senhora
do Rosário e, noutras vezes, no
cinema [Cineteatro Lagoense
Francisco D´Amaral Almeida]”.
Destaque ainda para a organização de campos de férias para
crianças entre os 10 e os 16/17
anos, sendo a maior parte dos
miúdos “aqueles que fazem parte
do clube. Raramente aparece um
ou outro que não é atleta do
clube”.
No plano desportivo, e relativamente a conquistas, Gilberto Borges destaca que, há dois anos,
foram campeões de ilha em diversos escalões, tanto em masculinos
como em femininos. Nos últimos
dois anos foram também campeões regionais no escalão de sub18 e sub-14, o que resultou em
participações na Taça Nacional,
em que obtiveram, segundo Gilberto Borges, “um bom desempenho”.
“Sabemos perfeitamente que as
equipas do continente têm outro
andamento. Enquanto eles fazem
cinquenta, sessenta jogos por
época, nós fazemos aqui quinze,
vinte, no máximo. Há outro nível
que nós não conseguimos ombrear, mas fazemos o nosso
papel”, sendo que, atualmente, a
AJCOD conta com mais de uma
centena de atletas.
“É um número muito signiﬁcativo, atendendo que há muita
oferta aqui na Lagoa de várias

modalidades. Muitos jovens não
gostam também de praticar desporto. E essa é uma luta que nós
temos tido junto de alguns desses
miúdos, sendo que temos professores de educação física que lecionam connosco e que vão junto dos
miúdos incentivá-los”, de maneira
que o presidente da AJCOD considera não saber se esse desinteresse generalizado pelo desporto
resulta tanto da família ou se vem
mesmo da parte dos próprios miúdos.
“O desporto é um compromisso
que eles têm. Mesmo debaixo de
chuva têm de se deslocar aos
pavilhões para treinar. É mais fácil
não se sair de casa”, sublinha Gilberto Borges, considerando que “é
isto que há que combater”.
Se o desporto tem um papel de
integração ou de inclusão social
importante, o presidente da
AJCOD é preciso na sua resposta.
“Sim, muito importante”, acrescentando que “é no desporto que
muitos destes miúdos aprendem a
conviver e a obedecer a regras que
às vezes não as têm casa. É muito
importante porque eles ali sentem
que têm de cumprir as ordens que
são dadas. Nós sabemos muito
bem que, em casa, o pai, muitas
vezes, diz uma coisa e o ﬁlho faz
outra. E, no desporto, se os miúdos tiverem gosto na modalidade,
obrigam-se a cumprir determinadas regras”.
“O desporto é uma escola de
vida”, refere Gilberto Borges.
No que diz respeito a desaﬁos,
os mesmos prendem-se, inevita-
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velmente, com a falta de equipas
a praticar a modalidade [basquetebol], sendo que, este ano, apenas existem dois clubes em São
Miguel [AJCOD e Clube União
Sportiva].
“Isso não é bom para os miúdos,
porque levar o ano inteiro a jogar
contra os mesmos, acaba por se
tornar uma rotina, e se há desequilíbrios ente um clube e outro,
passa a ser um desporto monótono, em que os miúdos não evoluem”.
Sendo a falta de competitividade
o principal obstáculo ou desaﬁo
permanente da Associação Juvenil
do Clube Operário Desportivo, “o
que não quer dizer que esses
jovens não têm qualidade”, Gilberto Borges termina a nossa
entrevista destacando, assim, também, o apoio importante que
aquela associação recebe, nomeadamente da Câmara Municipal de
Lagoa.
“Nós temos muitas despesas,
principalmente quando fazemos
deslocações. Foram reduzidos os
apoios nas deslocações. E, então,
é com os apoios que nós recebemos das juntas de freguesia, da
câmara, que servem para colmatar
essas despesas”, frisando o presidente da AJCOD que tudo “se for
bem gerido, a coisa dá. Agora, se
houver exageros, não pode dar.
Por norma, tem dado até agora”,
termina.
DL/JTO
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CDOL apresentou equipa de ciclismo para época 18/19
O Clube Desportivo Operário de

Foto: CKL

Centro de Karaté de Lagoa
destaca-se a nível nacional

A

comitiva do Centro de Karaté de

Lagoa deslocou-se, em fevereiro, a Bucelas,
concelho de Loures, com dez atletas para
disputar a Taça Nacional de Karaté, onde arrecadou nove medalhas: duas de prata e
sete de bronze. Esta competição de nível
nacional contou com a participação de
cerca de 200 atletas de todo o país e disputada nos escalões de infantis, iniciados e
juvenis.
Vitória Joaquim venceu uma medalha de
prata na vertente de kata, escalão de infantis femininos.
A outra medalha de prata foi entregue a
Enrique Ayala, em kumite, no escalão de iniciados masculinos -30kg. Os terceiros lugares foram para Iara Moniz, em kata infantis
femininos, Thomas Pellietier, em kumite iniciados masculinos -54kg, Sara Pereira, em
kumite juvenis femininos -50kg, Isabel Oliveira, em kumite juvenis femininos +50kg,
Bianca Canto, em kumite juvenis femininos
+50kg, Gerson Morais em kumite iniciados
masculinos -30kg e Alexandre Gomes, em
kumite iniciados masculinos -30kg.

Para além desta
prova, já haviam sido
disputadas três jornadas do Campeonato de Ilha de São
Miguel, em que o
clube tinha demonstrado boas prestações e conseguiu sair
de todas as jornadas
com bons resultados.
Na jornada disputada na Relva, em
novembro, o CKL
arrecadou 22 medalhas, sendo 12 delas
medalhas de ouro, 5 de prata e 5 de bronze.
Na jornada disputada em Rabo de Peixe,
em janeiro, o CKL continuou com os bons
resultados, ao conseguir chegar ao pódio 16
vezes, destas 16 medalhas seis são medalhas de 1ª lugar, quatro de 2º lugar e seis de
3º lugar.
Na última jornada do campeonato, disputada na Povoação, a 3 de fevereiro, o Centro
Karaté de Lagoa superou-se e conseguiu
obter 19 medalhas, oito das quais de ouro,
seis de prata e cinco de bronze.
O Campeonato de Ilha terá a sua próxima
jornada, no dia 7 de abril, no pavilhão da
Escola Secundária de Lagoa.
Nelson Santos, vereador da Câmara Municipal de Lagoa e responsável pela área de
desporto, congratula o Centro de Karaté de
Lagoa pelos resultados almejados, frisando
o excelente trabalho que têm realizado em
prol da promoção do concelho em termos
desportivos, reiterando os votos de sucesso
na próxima competição.
DL/CML

Foi com sucesso que terminou
a I Corrida de Água de Pau

O Clube Desportivo Escolar de Água de

Pau organizou, com a colaboração da
Câmara Municipal de Lagoa e outra entidades como a Associação de Atletismo de São
Miguel, os Escuteiros de Água de Pau, a
Junta de Freguesia de Água de Pau, a EBI de
Água de Pau e a Casa do Povo de Água de
Pau, a primeira edição da Corrida Vila de
Água de Pau.
A apresentaram-se à partida para esta
corrida mais de 200 participantes, dos quais
192 concluíram com sucesso a prova que
percorreu quase de lés a lés esta vila do
concelho de Lagoa, um evento desportivo
que integrou o Campeonato de Estrada da
Associação de Atletismo de São Miguel.
Refere fonte do CDEAP que nunca uma
corrida de atletismo tinha atraído uma moldura humana tão signiﬁcativa, entre participantes e assistentes, na Vila de Água de
Pau, como aquela que foi testemunhada
neste dia. A dinâmica criada na vila, a ótima
adesão à prova e de
uma forma geral, o
sucesso desta iniciativa, são fatores de
motivação para a
continuidade da sua
realização.
A primeira edição
da Corrida da Vila de
Água de Pau revelouse assim um sucesso,
sendo, na maioria,
atletas dos clubes
lagoenses Clube Desportivo Operário de
Lagoa e do CDEAP,
que ocuparam muitos dos lugares do

pódio.
Integrada no Campeonato de Estrada de
São Miguel, a prova veio comprovar a dinâmica desportiva que o concelho de Lagoa
apresenta e que se veriﬁca em diferentes
modalidades desportivas, fruto do trabalho
excecional dos clubes, instituições e associações desportivas lagoenses e diversas
parcerias realizadas, revela fonte da autarquia.
De referir que os clubes lagoenses do
Clube Desportivo Operário (CDOL) e do
Clube Desportivo Escolar de Água de Pau,
se destacaram nesta prova, tanto pelo número de atletas, como pelas conquistas de
lugares no pódio. No que diz respeito à classiﬁcação coletiva, as equipas feminina e
masculina do Clube Desportivo Operário de
Lagoa foram as vencedoras. Nos seniores
masculinos, venceu a prova o atleta Márcio
Azevedo e, nos seniores femininos, Patrícia
Carreira, ambos do CDOL.
DL/CDEAP/CML
Foto:s: CDAP

A apresentação da nova equipa decorreu na sede do Clube Operário Desportivo.

Lagoa apresentou, recentemente, a
sua nova equipa de ciclismo para a
época 2018/2019.
O fecho de um outro clube em
2018 acabou por dar origem a esta
ideia da criação da modalidade no
clube lagoense. Esta é uma modalidade que cada vez mais mostra
ser uma modalidade de relevo nos
Açores e o CDOL não pretendeu
ﬁcar "fora da moda" tal como ﬁzeram com a equipa de Trail.
Neste momento são nove os atletas nesta modalidade, sete residentes em São Miguel, um na ilha
Terceira e outro de Santa Maria.
O Clube lagoense participa assim
na Taça de São Miguel Estrada, BTT
e XC, sendo que esta última teve
início no passado dia 23 de fevereiro.
Fotos: CODL
Há ainda a participação na Volta

à Ilha Terceira e Grand Found, Volta
ao Faial/Pico, Volta à Ilha de São
Miguel, onde será Campeonato
Nacional de Sub-23 e, neste caso,
só podem participar atletas do
escalão Elite, o que vai reduzir a
equipa em apenas 3 a 4 atletas.
Segundo fonte do clube, os objetivos passam por igualar ou melhorar
o 4º lugar alcançado na época
anterior.
Ao Jornal Diário da Lagoa, a
mesma fonte adianta que, com
mais esta modalidade no clube, o
CDOL está assim cada vez mais
abrangente e inclusivo. “Os atletas
já começam a procurar o clube,
dadas as condições que damos, a
forma como treinamos, a amizade
que se gere e os convívios que criamos para unir o grupo com os atletas das outras modalidades dentro
clube”, revelou.
DL
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Romarias Quaresmais
2019 na estrada a dia
9 de março
É já este sábado, dia 9 de

março que saem para a estrada
os primeiros Romeiros da
Romaria Quaresmal 2019. Entre
os onze primeiros Ranhos que
saem, está o Rancho de Romeiros do Cabouco.
As romarias quaresmais começam no primeiro sábado da
Quaresma e prolongam-se até
Quinta-feira Santa, dia 18 de
abril.
Esta tradição mobiliza cada vez
mais romeiros provenientes de
outras paragens, nomeadamente da diáspora e de Portugal
continental.
Caraterísticas de São Miguel,
onde saem à rua anualmente 54

ranchos, mobilizando cerca de
2500 romeiros.
As tradicionais romarias de
São Miguel , que em 2022 completam 500 anos, assumem uma
dimensão comunitária e tocam
centenas de pessoas que se
unem em várias freguesias da
maior ilha açoriana para disponibilizar meios para a pernoita e
a alimentação dos romeiros.
Estas romarias quaresmais,
segundo a tradição, tiveram origem na sequência de terramotos e erupções vulcânicas
ocorridas no século XVI.
Em baixo deixamos os mapas
de pernoitas para o mês de
março.

LOCAL / NECROLOGIA

Freguesia de Santa Cruz
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Freguesia de Santa Cruz

Irina Onita
Nasceu: 22-12-1948
Faleceu: 19-01-2019

José Emílio da Silva Borges
Nasceu: 23-04-1984
Faleceu: 28-01-2019

Freguesia de Santa Cruz

Freguesia de Santa Cruz

António Pacheco Oliveia
Nasceu: 09-11-1953
Faleceu: 10-02-2019

Manuel Fernando Diniz Vieira
Nasceu: 30-05-1957
Faleceu: 11-02-2019

Freguesia de Santa Cruz

Freguesia do Cabouco

Freguesia do Cabouco

Freguesia de Nª Sª do Rosário

Paulo Manuel de Oliveira Cordeiro
Nasceu: 14-05-1965
Faleceu: 14-02-2019

Abílio de Medeiros Furtado da Silva
Nasceu: 19-01-1933
Faleceu: 29-01-2019

João Vitor Correia Costa
Nasceu: 11-11-1991
Faleceu: 23-01-2019

Dorina Maria Furtado da Silva
Nasceu: 18-05-1950
Faleceu: 04-02-2019

Freguesia de Nª Sª do Rosário

Dionísia Pimentel
Nasceu: 15-05-1922
Faleceu: 06-02-2019

Freguesia de Nª Sª do Rosário

Maria Amélia Machado
Idade: 29-11-1923
Faleceu: 14-02-2019

Freguesia de Nª Sª do Rosário

Maria Eulália Correia de Melo
Nasceu: 14-05-1965
Faleceu: 14-02-2019

Freguesia da Ribeira Chã
Maria Leonor Toré
Idade: 85 anos
Faleceu: 09-02-2019

Freguesia da Ribeira Chã
Maria Lurdes Toré
Idade: 92 anos
Faleceu: 10-02-2019
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HORÓSCOPO DE MARÇO
Carneiro (21/3 a 20/4)

A vida afetiva é um fator essencial
para o seu bem-estar e um ótimo elemento
para o autoconhecimento, mas a felicidade
depende do seu “Ser”.
A nível proﬁssional, inicia-se uma
fase de expansão muito favorável para alterar os seus procedimentos e procurar
aumentar os rendimentos.

A vida afetiva marca a necessidade de proceder a uma introspeção que
permita-lhe entender a sua faceta sensível
e a sua condição espiritual.
A nível proﬁssional, esteja disponível para aceitar alterações e com a calma
aliada à coragem vai promover mudanças
que trazem-lhe estabilidade.

A vida afetiva coloca à prova a sua
evolução pessoal e afastando mágoas do
passado poderá tranquilamente promover
a regeneração sentimental.
A nível proﬁssional é tempo de assumir
compromissos construtivos que asseguramlhe melhores receitas, essenciais para a sua
segurança.

A vida afetiva revela algumas atitudes levianas ou superﬁciais que poderão
prejudicar a relação amorosa, provocando
perturbações sentimentais.
A nível proﬁssional, analise a situação ﬁnanceira e adote uma postura responsável, compatível com as diﬁculdades que
surgirão no futuro.

A vida afetiva poderá ser aproveitada para evidenciar a sua sabedoria e mostrar a sua capacidade de desenvolver uma
paixão estimulante.
A nível proﬁssional terá todas as
condições para encontrará as melhores
soluções para trabalhar com entusiasmo e
reorganizar as ﬁnanças.

A vida afetiva aponta o momento
adequado para serenamente libertar-se de
memórias antigas e começar a construir um
destino mais próspero.
A nível proﬁssional é tempo de
conﬁar nos seus dotes inatos e avançar com
planos benéﬁcos ﬁnanceiramente, essenciais para a sua realização.

A vida afetiva reﬂete melancolia e
possivelmente algum desinteresse no plano
sexual, proveniente da tensão imposta pelo
regente Saturno.
A nível proﬁssional fará escolhas
certas, compatíveis com este ciclo de reestruturação e tranquilamente escolherá o
melhor caminho a seguir.

A vida afetiva proporciona-lhe a
oportunidade de demonstrar os seus verdadeiros sentimentos, evitando gestos egocêntricos e impulsivos.
A nível proﬁssional, procure melhorar os seus conhecimentos para poder
ocupar outras funções de prestígio e proveitosas ﬁnanceiramente.

A vida afetiva oscila entre a necessidade de conforto e a vontade de expandir
a sua liberdade, mas conseguirá conciliar
ambas as posições.
A nível proﬁssional, alguns apoios
surpreendentes relançam planos arrojados
que alterarão radicalmente o rumo da carreira a longo prazo.

A vida afetiva permite-lhe conduzir os acontecimentos adequadamente e
encontrará as melhores condições para
estabelecer relações profícuas.
A nível proﬁssional, surgirão os
apoios imprescindíveis para colocar em prática os seus projetos criativos que beneﬁciarão o setor económico.

A vida afetiva indica a necessidade de entender as suas motivações interiores, aﬁrmando valores espirituais e
aperfeiçoando a sua fé.
A nível proﬁssional, a partir da capacidade de ação muito corajosa e dando
largas à sua imaginação alcançará muita
satisfação no seu dia-a-dia.

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 deverá ser analisada
de forma objetiva, de modo a resolver
questões pendentes e a poder lutar por um
relacionamento cativante.
A nível proﬁssional poderão surgir
convites surpreendentes, propostas tentadoras e mudanças fundamentais para o progresso 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)
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Jovem pasteleiro investe no Cabouco
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A Pastelaria & Padaria Flora tem nova gerência que aposta na diferenciação e inovação. Fotos: DR

Chama-se Milton Oliveira e é o

novo gerente da Padaria & Pastelaria
Flora, no Cabouco. Com 28 anos e
diversos conhecimentos em padaria
e pastelaria, este jovem Lagoense
preferiu ﬁcar na sua terra em vez de
emigrar.
Ao Jornal Diário da Lagoa, Milton
conta que, no início de janeiro, tudo
estava preparado para seguir viagem
até Londres e ir em busca de um
novo sonho, mas um contato dos antigos donos da padaria mudou o
rumo da sua vida.
Aliás, foi nesta mesma padaria, que
agora gere, que começou a ter o primeiro contato com esta área, quando
ajudava a antiga dona, juntamente
com o ﬁlho desta, de quem era
amigo, aos nove anos de idade.
“Comecei a ajudar a pôr lenha no
forno, a mexer a massa, e a levar o
pão pelas portas”, lembra.
E foi até aos 16 anos que Milton foi
ﬁcando por lá, ajudando e aprendendo, altura em que viu que nos
estudos não iria conseguir o que
desejava, na altura, o seu sonho era
ser polícia, sonho que acabou por
deixar de parte, tendo apostado,
então, num primeiro momento, na
área da padaria.
Aos 18 anos começou a trabalhar
na padaria como ajudante de pa-

deiro, sendo que, aos 21, já era chefe
da padaria, altura que surgiu a oportunidade de tirar uma formação em
Lisboa, na Puratos Portugal, um
grupo multinacional, que oferece
uma vasta gama de produtos para
clientes artesanais, industriais, retalhistas e de restauração e hotelaria,
nos setores de paniﬁcação, pastelaria
e chocolate.
A sua formação durou três meses,
onde depois, por cerca de ano e
meio,
percorreu
diversas
padarias/pastelarias um pouco por
todo o país.
De regresso aos Açores, esteve a
dar formação em várias ilhas, mas
assumindo a sua limitação em termos de comunicação, acabou por
abandonar essa área.
Nesta entrevista, Milton Oliveira
conta que passou por várias pastelarias em Ponta Delgada, foi aprendendo e tentou crescer, mas não via
o seu trabalho reconhecido. Em
dezembro último recebeu uma proposta para ir para Londres, seguindo
assim o seu novo sonho, e acabando
por ter a oportunidade de crescer na
área. Admite o jovem pasteleiro que
Londres era uma terra onde podia
evoluir e crescer muito e tudo estava
preparado para seguir viagem a 5 de
janeiro.
Mas surgiu a oportunidade de ﬁcar

com a Pastelaria & Padaria Flora, e
após pensar um pouco, decidiu ﬁcar
e apostar na sua terra, sabendo que
em Londres a oportunidade era
outra, mas lembra que foi exatamente neste mesmo espaço que
cresceu e acabou por colher as
sementes que agora vai plantando.
No seu primeiro mês com o seu espaço, Milton Oliveira faz um balanço
positivo, sendo que a adesão da população tem sido muito boa e confessa que está e vai trabalhar para
marcar a diferença.
À nossa reportagem admite saber
que o mercado Açores é limitado,
mas diz ser necessário mudar e é
esse o trabalho que quer fazer,
mudar a mentalidade do que é uma
padaria/ pastelaria. “Há muito que se
pode fazer e inovar”, ressalva.
Na área da padaria, o jovem diz
querer ter pão, não só pela manhã,
sendo algo que quer que as pessoas
se comecem a habituar, a poder ter
pão fresco durante o dia, daí que o
horário de funcionamento seja das
06h00 às 23h00 de segunda a sextafeira, nos sábados e domingos, com
horário mais reduzido, ou seja, apenas de manhã.
Outra aposta do jovem é a aposta
no pão natural. “Já temos alguns produtos na padaria como caso da broa
de milho que é 100% natural, não

tem fermentos nem produtos
químicos, e quero mais trabalhar estes produtos”, realça.
Na pastelaria, a variedade é
muita, e na Pastelaria & Padaria Flora muito se pode encontrar, sendo que Milton Oliveira
quer criar uma pastelaria diferenciadora, para isso também
investiu em novo equipamento
para uma oferta ainda maior e
diversiﬁcada.
Nesta entrevista, Milton Oliveira aproveitou igualmente
para lamentar a falta de aposta
na formação desta área de padaria e pastelaria. “ As escolas
proﬁssionais deveriam apostar,
na sua oferta formativa, nesta
área, com um curso direcionado”.
O jovem lembra a nova escola proﬁssional que abriu na
Lagoa, que deveria olhar para
esta oportunidade e ser dife-

renciadora nesta área. “Deveria ser uma aposta a seguir”,
diz.
Situada no Cabouco, a padaria tem sido procurada não só
por lagoenses mas também
por pessoas de Ponta Delgada,
local onde aliás tem produtos
à venda da Pastelaria & Padaria Flora, mais concretamente
no Rei dos Queijos e no Príncipe dos Queijos.
Milton Oliveira está conﬁante no futuro e acredita na
oferta diferenciadora e inovadora que pretende implementar.
DL

